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HOTĂRÂREA NR. 43 
din 30 martie 2018 

 

privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
consilier judeţean al doamnei ȘERBAN Ecaterina–Lidia 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.717/09.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere cererea doamnei ȘERBAN Ecaterina–Lidia, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub 
nr. 2.717/01.03.2018; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), ale art. 9 alin. (3), ale art. 10 şi ale art. 12 alin. (1) şi (2) 
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de 
consilier judeţean al doamnei ȘERBAN Ecaterina–Lidia. 

 
Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al doamnei ȘERBAN Ecaterina–Lidia. 

  
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei ŞERBAN Ecaterina–Lidia şi este supusă formalităţilor de 
publicitate prevăzute de lege. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                        Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
         

  

HOTĂRÂREA NR. 44 
din 30 martie 2018 

 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului ALEXANDRU Adrian–Dănuț 

Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.416/23.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere cererea de demisie a doamnei ȘERBAN Ecaterina–Lidia, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 2.717/01.03.2018; 

Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 2.717/09.03.2018 către Organizația Judeţeană 
Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților; 

Având în vedere adresa Organizației Judeţene Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților nr. 
20/14.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 2.717/14.03.2018; 

Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 2.717/19.03.2018 către Organizația Judeţeană 
Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților; 

Având în vedere adresa Organizației Judeţene Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților nr. 
34/22.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 3.416/22.03.2018; 

Având în vedere cererea de renunțare la mandatul de consilier județean a domnului GRAUR Constantin 
înregistrată la Organizația Judeţeană Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților cu nr. 18/12.03.2018 și 
la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 3.418/22.03.2018; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2018 

Având în vedere cererea de renunțare la mandatul de consilier județean a domnului SECUIANU Dorian 
Paul înregistrată la Organizația Judeţeană Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților cu nr. 
19/12.03.2018 și la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 3.417/22.03.2018; 

Având în vedere raportul Comisiei de validare cu privire la validarea mandatului de consilier județean al 
domnului ALEXANDRU Adrian-Dănuț; 

Având în vedere prevederile art. 100 alin. (33)  din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (3) şi alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului ALEXANDRU Adrian–Dănuț, ales în 
Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016. 
 

Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 122/08.07.2016 privind stabilirea 
componenței comisiilor de specialitate, în sensul completării componenței comisiei de specialitate nr. 6 a 
Consiliului Județean Galați cu domnul ALEXANDRU Adrian–Dănuț. 

 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului ALEXANDRU Adrian–Dănuț şi este supusă formalităţilor 
de publicitate prevăzute de lege. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                    

 Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
         

HOTĂRÂREA NR. 45 
din 30 martie 2018 

 

privind: eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CORISALT S.R.L., pe traseele Galaţi – Vânători 
(S.C. Grande Gloria S.R.L.) şi Frumuşiţa – Vânători (S.C. Grande Dolceria S.R.L.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.141/26.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1
1
) din Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu, pentru perioada de 2 ani, pentru servicii de transport rutier 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CORISALT S.R.L., pe 
traseele Galaţi – Vânători (S.C. Grande Gloria S.R.L.) şi Frumuşiţa – Vânători (S.C. Grande Dolceria S.R.L.). 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Galaţi şi operatorului de transport S.C. CORISALT S.R.L. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                       Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 46 
din 30 martie 2018 

 

privind: eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. EUROVIP S.R.L., pe traseul Chiraftei – Galaţi (Str. 
Traian nr. 470 – S.C. Lacon Electronic S.R.L.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.064, 3.065/26.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1
1
) din Ordinul ministrului internelor şi reformei 

administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu, pentru perioada de 2 ani, pentru servicii de transport rutier 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. EUROVIP S.R.L., pe 
traseul Chiraftei – Galaţi (Str. Traian nr. 470 – S.C. Lacon Electronic S.R.L.).  

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, Inspectoratului de 
Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Galaţi şi operatorului de transport S.C. EUROVIP S.R.L. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                          Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2018 

HOTĂRÂREA NR. 47 
din 30 martie 2018 

 

privind: corectarea traseului și a lungimii drumului județean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – 
Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.202/16.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 11, art. 12 şi ale art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c), f) şi alin. (5) lit. a) pct. 12 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă corectarea traseului și a lungimii drumului județean DJ 242C, Bălăbăneşti (DN 24D) – 
Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 6+000) – Limită jud. Vaslui (km 14+000) – Aldeşti (DC 5 km 7+000 ) în 
vederea corelării datelor din Anexa nr. 2.18 din Hotărârea Guvernului 782/2014 privind modificarea anexelor la 
Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice și a 
drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu situaţia reală din teren. 

 
Art.2. DJ 242C va avea lungimea totală de 19,610 km. din care 13,343 km. pe teritoriul judeţului 

Galați, traseul drumului fiind stabilit astfel: Bălăbăneşti (DN 24D) – Lungeşti – Limită jud. Vaslui (km 
6+241) – Limită jud. Vaslui (km 12+508) – Berești Meria (intersecție DC 36). 

 
 Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Vaslui. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                          Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 48 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – 
Fârțănești – Foltești (DJ 242)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.465/26.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului „Reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – 
Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu valoarea totală a investiţiei de 71.762.848,25 lei (inclusiv TVA), din care C+M 
este de 68.405.243,62 lei (inclusiv TVA) conform devizului general şi anexei la prezenta hotărâre. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 

Această documentaţie tehnică este  constituită din două obiecte: 
      Obiectul 1 – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242 (km 38+940,00 – 69+640,00) 
      Obiectul 2 – reabilitare poduri. 

Obiectul 1 – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242 (km 38+940,00 – 69+640,00) 
Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 30.700,00 m.; 
- Lăţime parte carosabila: 6,00 – 7,00 m.; 
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m.; 
- Lăţime acostamente: 2x1,00 m.; 
- Pantă transversală pe zona părţii carosabile: 2,5%; 
- Pantă transversală pe zona acostamentelor: 4,00%; 
- Lungime şanţ din beton: 44.726,00 m.; 
- Lungime şanţ din pământ: 3.134,00 m.; 
- Lungime rigolă carosabilă: 3.615,00 m.; 
- Pistă biciclişti: acolo unde spaţiul permite, respectiv oraşul Tg. Bujor s-au amenajat piste de 1 m. lăţime, din aceeaşi 
structură rutieră ca şi trotuarele, atât pe partea stângă cât şi pe partea dreaptă a sensului de mers; 
- Staţii autobuz: 8 buc. cu lungimea de 45,00 m. şi lăţimea de 3,50 m. prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, 
minim 1 (una) bancă de 5 locuri şi câte 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor;  
- Panouri fotovoltaice – 32 buc. amplasate la trecerile de pietoni.  

În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 242 s-au avut în vedere structuri rutiere relevante: 
structură nouă, tratament dublu cu criblură executat la cald, reparaţii+ranforsare în două straturi mixtură asfaltică, 
reparaţii+ranforsare un strat mixtură asfaltică, structură nouă în zona alunecărilor de pământ.   

Obiectul 2 – reabilitare poduri. 
Podurile care asigură continuitatea drumului judeţean DJ 242 peste cursurile de apă locale, din care cel mai important 

este râul Covurlui, sunt în număr de 16 şi au fost expertizate în aprilie 2015. 
După mărimea deschiderii podurile expertizate se încadrează în categoria podurilor mici, cu deschiderea maximă sub 

20 m. Lungimile podurilor variază între 5,0 şi 32,30 m. 
 

HOTĂRÂREA NR. 49 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni – 
Barcea (DJ 252)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.467/26.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  
modificările şi completările ulterioare; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2018 

Având în vedere art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului „Reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicorești – Cosmești – Movileni – 
Barcea (DJ 252)”, cu valoarea totală a investiţiei de 41.955.668,61 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 
39.730.107,55 lei (inclusiv TVA) conform devizului general şi anexei la prezenta hotărâre. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                           Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 

Aceasta documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 
Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 252 (km 7+200 ÷ 10+300 şi km 14+200 ÷ 

32+600) 
Lucrări de poduri – reabilitare pod la Km 29+370, peste pârâul CAINA la NICOREŞTI. 
Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean  DJ 252 (km 7+200 ÷ 10+300 şi km 14+200 ÷ 

32+600), lungimea totală a tronsoanelor fiind de 21500.00 m. 
Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 21.500,00 m.; 
- Lăţime parte carosabilă: 6,00 m.; 
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m.; 
- Lăţime acostamente: 2 x 0,75 m.; 
- Lungime şanţ din beton: 26.400,00 m.; 
- Lungime şanţ din pământ: 16.600,00 m.; 
- Pista biciclişti: 2,95 km. între următoarele poziţii kilometrice: 27+950.00 – 30+900.00 – pe partea stângă;  
- Staţii autobuz: 9 buc. prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 (una) bancă de 5 locuri şi 

câte 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor.  
- Panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni – 10 buc.; 
- Podeţe DN 600 mm 89 buc.; 
- Podeţe P2 10 buc.; 
- Marcaje 21,5 km.; 
- Indicatoare rutiere 124 buc. 
În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 252, pentru realizarea straturilor de uzură la drumurile cu 

trafic mediu s-a optat pentru utilizarea mixturii asfaltice tip BA16m modificat cu pudretă de cauciuc şi polimeri datorită 
avantajelor pe care aceasta la posedă. 

Lucrări de poduri – reabilitare pod  
Amplasarea podului propus a fi refăcut este la Km. 29+370, peste Pârâul CAINA la NICOREŞTI. 
La podul din beton armat existent pe traseul proiectat, a cărui stare generală este mediocră, se va reface calea pentru a 

se asigura racordarea corespunzătoare la lucrările de drumuri, dar şi pentru asigurarea etanşeităţii suprastructurii lucrării de 
artă. 

 

HOTĂRÂREA NR. 50 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – 
Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.466/26.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
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Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului „Reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia 
Conachi – Smârdan (DJ 251)”, cu valoarea totală a investiţiei de 66.691.824,71 lei (inclusiv TVA) din care C+M 
este de 63.514.127,04 lei (inclusiv TVA), conform devizului general şi anexei la prezenta hotărâre. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 

Această documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 
Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 251 între localităţile Matca – Cudalbi de la  km 

6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi şi Smârdan de la  km 61+460 ÷ 72+400. 
Lucrări de poduri –   5 bucăţi. 
Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 251 între localităţile Matca – Cudalbi de la  km 

6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi şi Smârdan de la  km 61+460 ÷ 72+400, lungimea totală a tronsoanelor 
fiind de 28.000,00 m. 

Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 28.000,00 m.; 
- Lăţime parte carosabilă: 6,00 - 7,00 m.; 
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,50 m.; 
- Lăţime acostamente: 2 x 0,5 - 0,75 m.; 
- Lungime şanţ din beton: 12.365,00 m.; 
- Lungime şanţ din pământ: 24.550,00 m.; 
- Pista biciclişti: 1,6 km. între următoarele poziţii kilometrice: 70+800 – 72+400 – pe partea dreaptă a 

drumului judeţean DJ 251; 
- Staţii autobuz: 6 buc. prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 (una) bancă de 5 locuri şi 

câte 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 
- Panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni – 10 buc.;   
- Podeţe DN 600 mm 69 buc.; 
- Podeţe tubulare sau podețe dalate tip D5 şi L3 17 buc; 
- Marcaje 28,0 km.; 
- Indicatoare rutiere 220 buc. 
      Structura rutieră este următoarea: 
-  4 cm strat de uzură din beton asfaltic modificat cu pudretă de cauciuc şi polimeri BA16m; 
- 6,0 cm. strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 20; 
- 8,0 cm. strat de bază din anrobat bituminos tip AB 31,5 doar pe anumite sectoare 
- 15,0 - 20 ,0 cm. strat de fundaţie superior din piatră spartă; 
- 10,0 – 30,0 cm. strat de fundaţie inferior din balast; 
Lucrări de poduri – reabilitare poduri 5 buc. 
La podurile din beton armat existente pe traseul proiectat a căror stare generală este bună/mediocră se va reface calea 

pentru a se asigura racordarea corespunzătoare la lucrările de drumuri, dar şi pentru asigurarea etanşeităţii suprastructurii 
lucrării de artă. 

Lucrările au fost propuse în baza expertizei şi a constatărilor deficienţelor de structură, degradări  pentru fiecare din 
cele 5 poduri. 

Amplasarea, caracteristicilor podurilor şi lucrările propuse a fi executate sunt: 
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1. Pod pe DJ 251, km. 7+300, peste râul Corozel; 
2. Pod pe DJ 251, km. 61+880, peste pârâul Lozova la Schela; 
3. Pod pe DJ 251, km. 62+120, peste pârâul Negrea la Schela; 
4. Pod pe DJ 251, km. 71+400, peste Valea Gheboasei la Smârdan; 
5. Pod pe DJ 251, km. 71+850, peste râul Mălina la Smârdan. 

 
HOTĂRÂREA NR. 51 

din 30 martie 2018 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea 
obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică a pacienţilor cu 
infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii bacteriene, 
camera de sterilizare, arhivă, secţie dermatologice şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, 
amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare” – Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă 
Parascheva Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.477/26.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind 
realizarea obiectivului „Laborator microbiologie moleculară pentru evaluare imunologică şi virusologică a 
pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale cronice, infecţii 
bacteriene, camera de sterilizare, arhivă, secţie dermatologice şi infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, 
amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, vestiare” – Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasă Parascheva 
Galaţi, cu valoarea totală a investiţiei de 14.088.441,037 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 10.474.480,925 
lei (inclusiv TVA). 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                       Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 52 
din 30 martie 2018 

 

privind: indicatorilor tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare Lucrări de Intervenție) 
pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G (pod nou) şi 
refacere zona pod” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.619/29.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu  
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultați din DALI (Documentație de Avizare Lucrări 
de Intervenție) pentru realizarea obiectivului „Refacere pod la Valea Mărului peste Valea Găunoasa pe DJ 251G 
(pod nou) și refacere zona pod” cu valoarea totală a investiţiei de 1.542.257 lei (inclusiv TVA), din care C+M este 
de 1.421.043 lei (inclusiv TVA). 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                       Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 53 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a V-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative” 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA şi consilierii judeţeni Dan–Lilion 
GOGONCEA, Eugen ZAHARIA, Mitică SANDU, Romulus-Lucian IARU, Vasile–Daniel DEACONESCU, 
Sorin CREŢU, Avram TRANDAFIR;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 19.012/26.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 314/2003 privind aprobarea Programului 
IMPACT „Împreună pentru apărarea comunității’’, referitor la creșterea eficienței serviciului polițienesc și la 
întărirea ordinii și liniștii publice în județul Galați;  

Având în vedere adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi nr. 850.698 din 23.03.2018, 
înregistrată la secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galați sub nr. 19012 din 26.03.2018; 

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea 
Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare dispozițiile art. 14 alin. (2) lit. f) și art. 15 alin. (2) lit. d) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
787/2002; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 7 și art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă etapa a V-a a Programului IMPACT: „Operativitatea şi creşterea eficienţei 
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”, referitor 
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la creşterea eficienţei activităţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, potrivit anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea etapei a V-a a Programului 
IMPACT: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu 
echipamente destinate efectivelor operative”. 
 

Art.2. Pentru derularea etapei a V-a a Programului IMPACT se va utiliza suma de 202.000 lei asigurată 
din bugetul local al Județului Galați.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliție al Județului Galați și Autorității Teritoriale 
de Ordine Publică Galați. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                        Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 

Programul IMPACT, etapa a V-a 
„Operativitatea și creșterea eficienței Inspectoratului de Poliție al Județului Galați, prin dotarea cu echipamente destinate 

efectivelor operative” 
 

1. OBIECTIVUL GENERAL: 
  Creșterea calității serviciului polițienesc din județul Galați prin cooperare cu Consiliul Județean Galați. 

2. DURATA PROGRAMULUI: 
 Prima fază a proiectului se va derula în perioada 01.04.2018 – 30.06.2018, când se va realiza achiziționarea 
echipamentelor, respectiv: 
 - 70 camere video auto şi 210 micro SD-uri cu capacitatea de 64 Gb; 
 - 1 imprimantă multifuncţională color A3; 
 - 7 imprimante multifuncţionale monocrom A3; 
 - 9 sisteme de calcul (monitor, unitate centrală, UPS, tastatură şi mouse). 
 Totodată, se va analiza, cel puțin semestrial, derularea programului, cu propuneri de îmbunătățire din partea 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Galați. 

3. CRITERII DE PERFORMANŢĂ: 
a) creșterea gradului de siguranță și protecție a persoanei;  
b) creșterea gradului de siguranță și protecție a patrimoniului; 
c) creșterea numărului de activități preventive desfășurate. 

4. ACŢIUNI PRECONIZATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI: 
Executarea, pe baza unor planuri de acțiuni lunare, a următoarelor activități principale: 
- identificarea operativă a activităților infracționale; 
- soluționarea promptă a sesizărilor cetățenilor; 
- depistarea cu operativitate a persoanelor urmărite în temeiul legii, cu precădere a celor organizate în grupuri 

infracționale, capabile să comită cu violență fapte grave, cu prejudicii importante; 
- îmbunătățirea climatului de siguranță publică și a parteneriatului cu societatea civilă. 

5. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR: 
Consiliul Județean Galați: 
A. Va achiziționa echipamentele prevăzute la punctul 2 al Anexei prin achiziţie publică.  

 B. Toate echipamentele achiziționate prin acest program vor fi predate în folosinţă gratuită către Inspectoratul de 
Poliție al Județului Galați. 
   Inspectoratul de Poliție al Județului Galați: 

A. Va asigura consumabilele necesare pentru funcționarea echipamentelor date în folosință gratuită de către Consiliul 
Județean Galați, prin acest program. 

B. Va prelua echipamentele menționate și va asigura mentenanța acestora. 
6. MONITORIZAREA PROGRAMULUI: 

A. Inspectoratul de Poliție al Județului Galați va prezenta informări lunare privind activitatea desfășurată în cadrul 
proiectului și rezultatele obținute care vor fi înaintate Președintelui Consiliului Județean Galați și Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică. 

B. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați va analiza lunar modul de derulare a proiectului, luând sau 
propunând, după caz, măsurile care se impun. 
 

Consiliul Județean Galați, 
 

Preşedinte 
Costel FOTEA 

Consiliul Județean Galați, 
Consilier Județean 

Președinte A.T.O.P. Galați 
Dan–Lilion GOGONCEA 

Inspectoratul de Poliție al Județului 
Galați, 

Inspector Șef 
Comisar șef de poliție 

Cornel MOTOTOLEA 
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HOTĂRÂREA NR. 54 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi, Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi, în vederea derulării programului 
«Creşterea siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea protecţiei 
structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi» 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA şi consilierii judeţeni Dan–Lilion 
GOGONCEA, Eugen ZAHARIA, Mitică SANDU, Romulus-Lucian IARU, Vasile–Daniel DEACONESCU, 
Sorin CREŢU, Avram TRANDAFIR;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.476/26.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere adresa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi nr. 1843738 din 24.11.2017, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galați cu nr. 27790 din 24.11.2017; 

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) şi art. 124 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare dispozițiile art. 17, alin. (2
1
) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și 

funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 7 și art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi, Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Galaţi şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi în vederea derulării programului „Creşterea 
siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea protecţiei structurilor de 
ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi”, potrivit anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea Acordului de parteneriat și 
realizarea tuturor demersurilor și activităților aferente acesteia. 
 

Art.2. Pentru derularea programului stipulat la art. 1 se va utiliza suma de 26.000 lei asigurată din bugetul 
local al Județului Galați. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi și Autorității Teritoriale 
de Ordine Publică Galați. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  
 Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                          Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
ACORD DE PARTENERIAT 

NR……………………. încheiat astăzi……………….2018 
 
Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, judeţul Galaţi, România, cod poştal: 800119, reprezentat 
prin domnul Costel FOTEA – Preşedinte, în calitate de partener, 
Autoritatea Teritorială De Ordine Publică Galaţi, cu sediul în Str. Eroilor nr. 7, Galaţi, judeţul Galaţi, România, cod 
poştal: 800119, reprezentată prin domnul Dan-Lilion GOGONCEA, – Preşedinte, în calitate de partener, 
şi 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi, cu sediul în Str. Traian nr. 451, Galaţi, judeţul Galaţi, 
România, cod poştal: 800179, reprezentat prin colonel Dănuţ VASILICĂ – Inspector Şef, în calitate de organizator/iniţiator, 
 Au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat având următoarele clauze: 
I. OBIECTUL ACORDULUI 
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Obiectul prezentului acordul de parteneriat îl constituie colaborarea Consiliului Judeţean Galaţi în parteneriat cu Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Galaţi şi cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi, în scopul iniţierii şi 
derulării programului „Creşterea siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea 
protecţiei structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi”. 
 
II. DURATA ACORDULUI 
Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale de către părţi şi va avea o durată de acţiune determinată de atingere 
obiectivelor propuse. 
 
III. CONTRIBUŢIA PĂRŢILOR 
A. Contribuţia Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de partener în cadrul prezentului acord, constă în achiziţionarea a 20 
de camere de supraveghere video auto şi a 40 de medii de stocare de tip card Micro SD prin achiziţie publică.  
 
B. Contribuţia Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi, în calitate de partener în cadrul prezentului acord, constă 
în: 
 1) Desemnarea unui membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi care să fie implicat în coordonarea 
activităţilor stabilite în program; 
 2) Sprijinirea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” Galaţi pentru implementarea activităţilor 
prevăzute în cadrul programului „Creşterea siguranţei cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private din judeţul Galaţi şi 
asigurarea protecţiei structurilor de ordine şi siguranţă publică ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” 
Galaţi”. 
 
C. Contribuţia Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” în calitate de organizator/iniţiator în cadrul 
prezentului acord constă în: 
 1) Va prelua în folosinţă gratuită camerele de supraveghere auto şi cardurile de memorie; 
 2) Va asigura personalul specializat şi logistica necesară desfăşurării proiectului, în limitele stabilite; 
 3) Va asigura buna întreţinere a echipamentelor primite precum şi mentenanţa acestora; 
 4) Va folosi camerele de supraveghere auto şi cardurile de memorie numai pentru activităţile din cadrul programului; 
 5) Va menţiona în cadrul acţiunilor de promovare a programului, precum şi pe parcursul desfăşurării acestuia, a 
calităţii de parteneri a Consiliului Judeţean Galaţi şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 
IV. MONITORIZAREA ACORDULUI: 

A. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi va prezenta informări lunare privind activitatea desfășurată în 
cadrul programului și rezultatele obținute care vor fi înaintate Președintelui Consiliului Județean Galați și 
Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

B. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galați va analiza lunar modul de derulare a programului, luând sau 
propunând, după caz, măsurile care se impun. 
 

Consiliul Județean Galați, 
Preşedinte 

Costel FOTEA 

Consiliul Județean Galați, 
Consilier Județean 

Președinte A.T.O.P. Galați, 
Dan-Lilion GOGONCEA 

Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Galaţi, 

Inspector Şef Colonel 
Dănuţ VASILICĂ 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 55 
din 30 martie 2018 

 

privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 176/24.08.2017 privind darea în 
administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă) şi 
aprobarea contractului de dare în administrare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.442/23.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea  domeniului public al 
judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2000 privind înființarea 
formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastru, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 25 și art. 73 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 176/24.08.2017 
privind contractul de dare în administrare directă, conform  anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” 
al județului Galați (Protecția Civilă). 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                          Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                  Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” 
Nr._________/__________                                                                  al județului Galați (Protecția Civilă) 
                                                                                                                                Nr. _______ / _____________          
 

CONTRACT DE ADMINISTRARE DIRECTĂ 
 

I. PĂRŢILE 
 

          JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, reprezentat de Preşedinte 
Costel FOTEA, în calitate de PROPRIETAR, 

şi 
          Inspectoratul pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă), 
reprezentat de Comandant  _______________, în calitate de ADMINISTRATOR, 
au convenit asupra încheierii prezentului contract. 
 

II. TEMEIUL LEGAL  
        Art. 1. Prezentul contract are următorul temei legal: 

- Art. 136 din Constituţia României, republicată; 
- Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 8 din Legea nr. 448/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2000 privind înființarea 

formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastru, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art. 25 și art. 73 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 15 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
        Art. 2.  Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra imobilului (clădiri şi teren aferent), situat în 
judeţul Galaţi, municipiul Galați, str. Eroilor nr. 20 bis, în care îşi desfăşoară activitatea Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă). 
 

IV. DURATA CONTRACTULUI                    
        Art. 3. Durata contractului este de la momentul încheierii acestuia, pe toată perioada desfăşurării activităţii 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență „G-ral Eremia Grigorescu” al județului Galați (Protecția Civilă). 
 

V. DREPTURILE PĂRŢILOR 
  Art. 4. Drepturile proprietarului 

1. Să verifice dacă utilizarea imobilelor este făcută în conformitate cu prevederile contractului de administrare; 
2. Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească modul în care 

administratorul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; 
3. Să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă administratorul nu-şi respectă 

obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 
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4. Consiliul Judeţean Galaţi poate realiza investiţii directe în baza unui acord între proprietar şi administrator. 
Investiţiile vor fi urmărite de către serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi.  
La finalizarea lucrărilor se va transfera valoarea acestora în vederea reactualizării valorii de inventar. 

5. Să încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere şi gospodărire 
curentă ale imobilelor administrate (energie electricǎ, gaze, apa potabilǎ, canalizare, termoficare, igienizǎri etc.), 
în conformitate cu prevederile legale; 
 

Art. 5. Drepturile administratorului 
1. Să posede, să folosească imobilele şi să dispună material de acestea, în condiţiile actului prin care i-au fost date 

în administrare; 
2. Să i se asigure folosinţa asupra imobilelor pe toată durata contractului de administrare, conform destinaţiei 

acestora. 
3. Să închirieze, în condiţiile legii, imobile primite în administrare, sau părţi din acestea. 

 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     Art. 6. Obligaţiile proprietarului: 
1. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilelor (clǎdiri şi terenuri), prevǎzute la 

art. 2. 
2. Să avizeze propunerile privind schimbarea profilului şi a denumirii instituţiei subordonate Consiliului Judeţean 

Galaţi, în condiţiile legii. 
3. Să asigure, în limita resurselor disponibile şi a prevederilor bugetare, resursele financiare pentru investiţii sau 

lucrări de intervenţie (reparaţii capitale, consolidǎri, extinderi şi modernizǎri) ale imobilelor prevǎzute la art. 2 al 
prezentului contract. 

 
Art. 7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI: 

1. Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale; 
2. Să elaboreze şi să aplice mǎsuri pentru utilizarea eficientǎ a bazei materiale şi a fondurilor financiare. 
3. Sǎ nu schimbe destinaţia imobilelor (teren şi clǎdiri); 
4. Să confirme cheltuielile de întreținere și gospodărire curentă ale imobilelor administrate (energie electrică, gaze, 

apa potabilă, canalizare, termoficare, igienizări, etc.); 
5. Să ia toate măsurile necesare funcţionării în condiţii de securitate şi protecţie contra incendiilor a sistemelor de 

alimentare cu energie electrică şi a sistemelor de încălzire; 
6. Să prevadă în dreptul intrării/ieşirii în/din imobil a unui acoperiş de protecţie în vederea eliminării accidentelor 

datorate eventualelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
7. Să interzică, prin folosirea barierelor de protecţie în jurul clădirilor, accesul persoanelor în zonele potenţial 

periculoase datorită posibilelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
8. Să prevadă, în faţa intrărilor în clădiri şi pe scări, rampe pentru persoane cu dizabilităţi, platforme antiderapante 

sau covoare speciale antiderapante pentru evitarea accidentelor datorate gheţii sau alunecărilor în caz de ploaie; 
9. Să asigure paza cu respectarea prevederilor legale;   
10. Să vireze 100% din suma reprezentând chiria lunară totală, stabilită prin contractele de închiriere încheiate cu 

terţii, în contul proprietarului; 
11. Să nu constituie garanţii asupra imobilelor primite în administrare, prin gajare, ipotecare, angajarea de credite, 

sau orice alt tip de convenţie; 
12. Să nu dezmembreze imobilele încredinţate fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini sau servituţi 

asupra acestora; 
13. Să prezinte propunerile de reparaţii capitale, consolidări, extinderi şi modernizări proprietarului până în luna 

noiembrie a fiecărui an; 
14. Să întreţină bunurile ca un bun proprietar şi să obţină autorizaţiile şi/sau avizele prevăzute de lege în vederea 

bunei funcţionări, să păstreze în bune condiţii bunurile, precum şi accesoriile acestora, să nu le 
degradeze/deterioreze, pe toată durata administrării; 

15. Să permită accesul proprietarului în incinta imobilelor încredinţate pentru a controla starea acestora; 
16. Să restituie bunurile încredinţate în aceeaşi stare în care le-a primit, la încetarea din orice cauză a contractului de 

administrare. 
 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 8.  Contractul poate înceta înainte de termen ca urmare a revocǎrii de cǎtre proprietar a  dreptului de administrare 
dacă interesul public o impune sau în cazul în care administratorul nu îşi exercitǎ drepturile şi nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile prevǎzute în prezentul contract, cu notificare prealabilă cu cel puţin 15 zile înainte de data la care 
încetarea urmează să îşi producă efectele. De asemenea, contractul poate înceta prin „acordul părţilor”. 
 
VIII. FORŢA MAJORĂ 
Art. 9.  Forţa majorǎ invocatǎ cu respectarea prevederilor legale exonereazǎ de rǎspundere partea care o invocǎ. 
 
IX. LITIGII 
Art. 10. Toate litigiile nǎscute din aplicarea prevederilor prezentului contract se  vor soluţiona pe cale amiabilǎ, prin 
negocieri direct între pǎrţi. 

 
Art. 11. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilǎ vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecǎtoreşti competente. 

 
X. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 12.  În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţǎ titularul acestui drept va sta în nume propriu. 
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Art. 13. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia sǎ 
arate instanţei că Judeţul Galaţi este titularul dreptului de proprietate publică, potrivit prevederilor Codului de procedurǎ 
civilǎ. 
Titularul dreptului de administrare rǎspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii 
acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 

 
Art. 14.  Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de ambele pǎrţi. 

 
Art. 15.  Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale. 

 
               PROPRIETAR,                  ADMINISTRATOR, 
           JUDEȚUL GALAȚI                                                                                               
        prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                   Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
                              PREŞEDINTE,                                                                       „G-ral Eremia Grigorescu”  
                           COSTEL FOTEA                                                           al județului Galați (Protecția Civilă)    
                               
                            

HOTĂRÂREA NR. 56 
din 30 martie 2018 

 

privind: modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 174/24.08.2017 privind darea în 
administrare a imobilului (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul public al judeţului Galaţi către Centrul 
Militar Județean Galați şi aprobarea contractului de dare în administrare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.441/23.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (1) şi (2), art. 77 alin. (1) și (3) din Legea nr. 446/2006 privind 
pregătirea populației pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 25 și art. 73 alin. (2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 174/24.08.2017 
privind contractul de dare în administrare directă, conform  anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Militar Județean Galați. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                   Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

 
 
 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2018 

ANEXĂ 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI        Centrul Militar Județean Galați 
Nr._________ / __________                                                            Nr. _______ / _____________          
 

CONTRACT DE ADMINISTRARE DIRECTĂ 
 

I. PĂRŢILE 
          JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, reprezentat de Preşedinte 
Costel FOTEA, în calitate de PROPRIETAR, 

şi 
Centrul Militar Județean Galați, reprezentat de Comandant  _______________, în calitate de ADMINISTRATOR, 

au convenit asupra încheierii prezentului contract. 
 

II. TEMEIUL LEGAL  
        Art. 1. Prezentul contract are următorul temei legal: 

- Art. 136 din Constituţia României, republicată; 
- Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Art. 76 alin. (1) și (2), art. 77 alin. (1) și (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
        Art. 2.  Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra imobilului (clădiri şi teren aferent), situat în 
judeţul Galaţi, municipiul Galați, str. Domnească nr. 92, în care îşi desfǎşoarǎ activitatea Centrul Militar Județean Galați. 
 

IV. DURATA CONTRACTULUI                    
        Art. 3. Durata contractului este de la momentul încheierii acestuia, pe toată perioada desfăşurării activităţii Centrul 
Militar Județean Galați. 
 

V. DREPTURILE PĂRŢILOR 
  Art. 4. Drepturile proprietarului 

1. Să verifice dacă utilizarea imobilelor este făcută în conformitate cu prevederile contractului de administrare; 
2. Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească modul în care 

administratorul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; 
3. Să revoce dreptul de administrare, dacă interesul public o impune sau dacă administratorul nu-şi respectă 

obligaţiile prevăzute în prezentul contract. 
4. Consiliul Judeţean Galaţi poate realiza investiţii directe în baza unui acord între proprietar şi administrator. 

Investiţiile vor fi urmărite de către serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi.  
La finalizarea lucrărilor se va transfera valoarea acestora în vederea reactualizării valorii de inventar. 

5. Sǎ încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere şi gospodǎrire 
curentǎ ale imobilelor date în administrare (energie electricǎ, gaze, apa potabilǎ, canalizare, termoficare, 
igienizǎri etc.) și pentru paza acestora, în conformitate cu prevederile legale; 
 

Art. 5. Drepturile administratorului 
1. Să posede, să folosească imobilele şi să dispună material de acestea, în condiţiile actului prin care i-au fost date 

în administrare; 
2. Să i se asigure folosinţa asupra imobilelor pe toată durata contractului de administrare, conform destinaţiei 

acestora. 
 

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
     Art. 6. Obligaţiile proprietarului: 

1. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilelor (clǎdiri şi terenuri), prevǎzute la art. 
2. 

2. Să avizeze propunerile privind schimbarea profilului şi a denumirii instituţiei subordonate Consiliului Judeţean 
Galaţi, în condiţiile legii. 

3. Să asigure, în limita resurselor disponibile şi a prevederilor bugetare, resursele financiare pentru investiţii sau 
lucrări de intervenţie (reparaţii capitale, consolidǎri, extinderi şi modernizǎri) ale imobilelor prevǎzute la art. 2 al 
prezentului contract. 

 
Art. 7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI: 

1. Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale; 
2. Să elaboreze şi să aplice mǎsuri pentru utilizarea eficientǎ a bazei materiale şi a fondurilor financiare. 
3. Sǎ nu schimbe destinaţia imobilelor (teren şi clǎdiri); 
4. Sǎ confirme cheltuielile de întreținere și gospodărire curentă ale imobilelor administrate (energie electrică, gaze, 

apa potabilă, canalizare, termoficare, igienizări, etc.); 
5. Să ia toate măsurile necesare funcţionării în condiţii de securitate şi protecţie contra incendiilor a sistemelor de 

alimentare cu energie electrică şi a sistemelor de încălzire; 
6. Să prevadă în dreptul intrării/ieşirii în/din imobil a unui acoperiş de protecţie în vederea eliminării accidentelor 

datorate eventualelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
7. Să interzică, prin folosirea barierelor de protecţie în jurul clădirilor, accesul persoanelor în zonele potenţial 

periculoase datorită posibilelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
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8. Să prevadă, în faţa intrărilor în clădiri şi pe scări, rampe pentru persoane cu dizabilităţi, platforme antiderapante 
sau covoare speciale antiderapante pentru evitarea accidentelor datorate gheţii sau alunecărilor în caz de ploaie;  

9. Să nu constituie garanţii asupra imobilelor primite în administrare, prin gajare, ipotecare, angajarea de credite, 
sau orice alt tip de convenţie; 

10. Să nu dezmembreze imobilele încredinţate fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini sau servituţi 
asupra acestora; 

11. Să prezinte propunerile de reparaţii capitale, consolidări, extinderi şi modernizări proprietarului până în luna 
noiembrie a fiecărui an; 

12. Să întreţină bunurile ca un bun proprietar şi să obţină autorizaţiile şi/sau avizele prevăzute de lege în vederea 
bunei funcţionări, să păstreze în bune condiţii bunurile, precum şi accesoriile acestora, să nu le 
degradeze/deterioreze, pe toată durata administrării; 

13. Să permită accesul proprietarului în incinta imobilelor încredinţate pentru a controla starea acestora; 
14. Să restituie bunurile încredinţate în aceeaşi stare în care le-a primit, la încetarea din orice cauză a contractului de 

administrare. 
 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 8.  Contractul poate înceta înainte de termen ca urmare a revocǎrii de cǎtre proprietar a  dreptului de administrare 
dacă interesul public o impune sau în cazul în care administratorul nu îşi exercitǎ drepturile şi nu îşi îndeplineşte 
obligaţiile prevǎzute în prezentul contract, cu notificare prealabilă cu cel puţin 15 zile înainte de data la care 
încetarea urmează să îşi producă efectele. De asemenea, contractul poate înceta prin „acordul părţilor”. 
 
VIII. FORŢA MAJORĂ 
Art. 9.  Forţa majorǎ invocatǎ cu respectarea prevederilor legale exonereazǎ de rǎspundere partea care o invocǎ. 
 
IX. LITIGII 
Art. 10. Toate litigiile nǎscute din aplicarea prevederilor prezentului contract se  vor soluţiona pe cale amiabilǎ, prin 
negocieri direct între pǎrţi. 

 
Art. 11. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilǎ vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecǎtoreşti competente. 

 
X. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 12.  În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţǎ titularul acestui drept va sta în nume propriu. 

 
Art. 13. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia sǎ 
arate instanţei că Judeţul Galaţi este titularul dreptului de proprietate publică, potrivit prevederilor Codului de procedurǎ 
civilǎ. 
Titularul dreptului de administrare rǎspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii 
acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 

 
Art. 14.  Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de ambele pǎrţi. 

 
Art. 15.  Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale. 

 
                                           PROPRIETAR,                  ADMINISTRATOR, 
                                       JUDEȚUL GALAȚI                                                Centrul Militar Județean Galați 
                        prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                  
                                          PREŞEDINTE,                                                         
                                       COSTEL FOTEA 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 57 
din 30 martie 2018 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.452/26.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 847/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al județului Galați, precum și al municipiilor, orașelor 
și comunelor din județul Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi; 
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Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 249/19.12.2017 privind însuşirea raportului de 
reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul 
privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 16/26.01.2018 privind însușirea raportului de 
evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al județului Galați, precum și modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al 
bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. MDRAPFE/159194/22.01.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 28911/26.01.2018; 

Având în vedere adresa nr. MDRAPFE/159194/25.01.2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 28911/1/30.01.2018;         

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi ale art. 21 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 pentru aprobarea Normelor Tehnice pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se modifică și se înlocuiește Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 
cu Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             
           Art.2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017, se modifică și se 
completează astfel: 
- la poziția 266, coloana 6 va avea următorul cuprins: „O.G. nr. 43/1997, H.C.J. 230/06.11.2017, H.C.J. 
239/29.11.2017, H.C.L. 613/07.11.2017, H.C.L. 615/27.11.2017 și H.C.J. nr. 260/19.12.2017 H.C.J. nr. 
38/16.02.2018, Nr. cadastrale: 125627, 125724, 125735, 125723, 125730, 125726, 125736, 125617, 125733, 
125699, 125716, 125729, 125732, 125725, 125718, 125707, 125634, 125631, 125703, 125714, 125705, 125734, 
125728, 125731, 125737, 125712, 125616, 125701, 125710, 125621, 125620, 125624, 125630, 125622, 125618, 
125619, 125626”. 
- la poziția nr. 267, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan”; coloana 3 va avea următorul 
cuprins: „Loc. Galați, Jud. Galați, Micro 19, Parcare, Lot 1/1 – 304,00 m.p. – teren neîmprejmuit; categoria de 
folosință: curți, construcții”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „171.314,00”;  coloana 6 va avea următorul 
cuprins: „H.C.J. nr. 172/24.08.2017, H.C.L. nr. 462/15.09.2017 H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 125264”. 
- la poziția nr. 268, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan”; coloana 3 va avea următorul 
cuprins: „Loc. Galați, str. Brăilei nr. 177, Jud. Galați – 403,00 m.p. – teren neîmprejmuit – terenul este grănițuit cu 
zid construcție pe laturile 8-9 și 10-11-12-13 și pe celelalte laturi terenul nu este grănițuit; categoria de folosință: 
curți, construcții; coloana 5 va avea următorul cuprins: 227.104,00”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. 
nr. 172/24.08.2017, H.C.L. nr. 462/15.09.2017 H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 125362”. 
- la poziția nr. 269, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Tecuci, Județul Galați, tarla 73, 
parcela 270, 216.432,00 m.p., din care: 65.650 m.p. – teren neproductiv cu destinaţie intravilan, 146.350 m.p. – 
teren extravilan neproductiv şi 4.432 m.p. - teren extravilan păşune”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. 
nr. 184/24.08.2017, H.C.L. nr. 186/31.08.2017 H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 109656”.  
- la poziția 270, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Orașul Târgu Bujor, județul Galați – 9.200,00 m.p. 
(teren neproductiv, fostă pășune) – tarlaua nr. 134, parcela nr. 1457/2/1, lot 2”; coloana 6 va avea următorul 
cuprins: „H.C.J. nr. 173/24.08.2017, H.C.L. nr. 72/29.08.2017, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 100968”. 
- la poziția 271, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Târgu Bujor, Cvartal 30, str. G-ral Eremia 
Grigorescu nr. 97, Jud. Galați; Teren intravilan, suprafața 19.231 m.p., situat în tarla 30, parcela 286; categoria de 
folosință: curți, construcții”; Construcții : C1 – suprafață construită la sol: 8 m.p., C2  – suprafață construită la sol: 
525 m.p., C3 – suprafață construită la sol: 27 m.p., C4 – suprafață construită la sol: 273 m.p., C5 – suprafață 
construită la sol: 55 m.p., C6 – suprafață construită la sol: 140 m.p., C7 – suprafață construită la sol: 41 m.p., C8 – 
suprafață construită la sol: 97 m.p., C9 – suprafață construită la sol: 338 m.p., C10 – suprafață construită la sol: 38 
m.p., C11 – suprafață construită la sol: 56 m.p., C12 – suprafață construită la sol: 342 m.p., C13 – suprafață 
construită la sol: 526 m.p., C14 – suprafață construită la sol: 7 mp, C15 – suprafață construită la sol: 3 mp, C16 – 
suprafață construită la sol: 17 mp, C17 – suprafață construită la sol: 401 m.p.”, coloana 5 va avea următorul 
cuprins: „4.600.309,93, din care 691.404,00 - teren”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.G. 866/2002, H.G. 
nr. 106/2012, H.C.J. 429/23.12.2013, H.C.L. 71/13.12.2013, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, Nr. cadastral 100447”. 
 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 
2/10.01.2018 privind  modificarea şi completarea Anexelor nr. 1 şi 2 ale Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care  
aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 39/16.02.2018 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al 
bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care  aparţin domeniului public al judeţului Galaţi, cu modificările 
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şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 16/26.01.2018 
își încetează aplicabilitatea.   
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                          Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
L I S T A 

Bunuri imobile înscrise în cartea funciară și care modifică inventarul domeniului public al judeţului Galaţi 
 

- la poziţia  23, coloana 3  va avea următorul cuprins: „Loc. Galaţi, str. Domnească nr. 61, C1 – an construire: 1962; 
suprafaţă construită la sol: 601 mp; suprafaţă construită desfăşurată: 2404; Centru Cultural (D+P+1E+M); C2 – an construire: 
1962; suprafaţă construită la sol: 356 mp; Sală Spectacol – (P) – nefinalizată – amprentă fundaţie; Teren intravilan 1288mp, 
categorie de folosinţă: curţi construcţii; Teren neîmprejmuit; Terenul este împrejmuit astfel: la Nord: neîmprejmuit (pct. 1 - 2) 
şi construcţii (pct. 2 - 7), la Est: neîmprejmuit, la Sud neîmprejmuit, la Vest: construcţie (pct. 25 – 1)”, coloana 5 va avea 
următorul cuprins: „3.688.518,00 din care 898.680,00 – teren”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 
260/19.12.2017, nr. cadastral 126316”. 
- la poziția 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Loc. Galaţi, str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, C1 – clădire 
subterană cobaltoterapie, demisol, suprafaţa construită la sol  938,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 938,00 m.p., construită în 
anul 2001, clădirea este realizată din B.A. și acoperită cu biută de pământ; C2 - clădire diagnostic tratament, subsol, demisol, 
parter și 3 etaje, suprafața construită 3.622,00 m.p., suprafața desfăşurată 21.732,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este 
realizată din B.A., acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C3 - clãdire U.P.U. – parter, suprafaţa construită 
687,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 687,00 m.p., construită în anul 2004, clădirea este din B.A., zidãrie din cãrãmidã, acoperiş 
tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C4 - punct control acces – intrarea principalã, parter, suprafaţa construită 49,00 
m.p., suprafaţa desfăşurată 49,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A., zidărie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã 
hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C5 - Pasaj de trecere (parter), suprafața construită 40,00 m.p., suprafața desfășurată 40,00 
m.p., construită în anul 1970, clădirea este din zidărie de cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C6 - 
Clădire spital, subsol, demisol, parter și 9 etaje, suprafaţa construită 2.346,00 mp, suprafaţa desfăşurată 28.152,00 m.p., 
construită în anul 1970, clădirea este din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă; C7 
- magazin,  parter, suprafața construită 106,00 m.p., suprafața desfășurată 106,00 m.p., construită în anul 1987, clădirea este 
din B.A., zidărie din cărămidă, acoperită cu tablă ondulată; C8 - grup electrogen, parter, suprafaţa construită 16,00 m.p., 
suprafaţa desfăşurată 16,00 m.p., construită în anul 2007, clădirea este zidărie din cãrãmidã, acoperită cu tablă ondulată; C9 - 
Amfiteatru (parter), suprafața construită 209,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 209,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este 
din B.A., zidărie din cărămidă, acoperiș tip terasă hidroizolată cu pânză bituminoasă, tunel legătură; C10 - anexe grup 
gospodăresc, demisol + parter, suprafaţa construită 1.088,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 2.176,00 m.p., construită în anul 
1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C11 - anexã acces 
beci, demisol, suprafaţa construită 30,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 30,00 m.p., construită în anul 1991, clădirea este din 
cadru de cornier şi ţevi, acoperitã cu tablã cutatã; C12 - magazie, parter, suprafaţa construită 399,00 m.p., suprafaţa 
desfăşurată 399,00 m.p., construită în anul 1992, clădirea este realizată din cadru de cornier şi ţevi metalice și acoperitã cu 
tablã cutatã; C13 - birouri Serviciu tehnic, parter, suprafaţa construită 91,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 91,00 m.p., construită 
în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C14 - 
centrală termică, parter, suprafaţa construită 702,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 702,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea 
este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C15 – garaje, parter, suprafaţa 
construită 78,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 78,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, 
acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C16 – magazie, parter, suprafaţa construită 234,00 m.p., suprafaţa 
desfăşurată 234,00 m.p., construită în anul 1992, clădirea este realizată din cadru de cornier şi ţevi metalice, acoperitã cu  tablã 
cutatã; C17 – atelier, parter, suprafaţa construită 59,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 59,00 m.p., construită în anul 1992, clădirea 
este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C18 - serã, parter, suprafaţa construită 113,00 
m.p., suprafaţa desfăşurată 113,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este realizată din cadru de cornier şi ţevi metalice, 
acoperitã cu sticlã; C19 - magazie, parter, suprafaţa construită 57,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 57,00 m.p., construită în anul 
1992, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C20 - Stație reglare gaze, parter, 
suprafaţa construită 45,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 45,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie  din 
cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; C21 - punct control acces, parter, suprafaţa construită 9,00 
m.p., suprafaţa desfăşurată 9,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã 
hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C22 – Stocator O2, parter, suprafața construită 41,00 m.p., suprafața desfășurată 41,00 
m.p., construită în anul 2000 și este realizată din tablă de oțel; C23 - Stație oxigen, parter, suprafaţa construită 102,00 m.p., 
suprafaţa desfăşurată 102,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A., zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasã 
hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C24 - bloc locuințe Sãnãtatea – 38 de apartamente, parter + 4 etaje, suprafaţa construită 
288,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 1.440,00 m.p., construită în anul 1984, clădirea este din B.A., zidãrie din cãrãmidã, 
acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C25 - bloc locuinţe Sãnãtatea – 60 apartamente, parter + 4 etaje, 
suprafaţa construitã 448,00 m.p., suprafaţa desfãşuratã 2.290,00 m.p., construită în anul 1981, clădirea este din B.A., zidãrie 
din cãrãmidã, acoperiş tip terasã hidroizolatã cu pânză bituminoasă; C26 - clãdire bazine acumulare, parter, suprafaţa 
construită 20,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 20,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este din B.A., acoperită cu biută de 
pãmânt; C27 – biserică, parter, suprafaţa construită 209,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 209,00 m.p., construită în anul 2000, 
clădirea este din B.A. și zidărie din cãrãmidã, acoperită cu tablă lisă; C28 – clopotniță, parter, suprafaţa construită 22,00 m.p., 
suprafaţa desfăşurată 22,00 m.p., construită în anul 2002, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită 
cu tablă cutată; C29 – anexă, parter, suprafaţa construită 10,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 10,00 m.p., construită în anul 2002, 
clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C30 – anexă, parter, suprafaţa construită 
37,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 37,00 m.p., construită în anul 2002, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi 
metalice, acoperită cu tablă cutată; C31 – anexă, parter, suprafaţa construită 15,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 15,00 m.p., 
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construită în anul 2005, clădirea este realizată din cadru de cornier și țevi metalice, acoperită cu tablă cutată; C32 - grup 
electrogen, parter, suprafaţa construită 17,00 m.p., suprafaţa desfăşurată 17,00 m.p., construită în anul 1970, clădirea este  din 
B.A. şi zidãrie din cãrãmidã, acoperiş tip terasă hidroizolatã cu pânzã bituminoasã; Teren intravilan 72.282,00 m.p. – teren 
împrejmuit, construcția C3 înscrisă în CF 125050-C3; Teren grănițuit astfel: la nord: gard panouri din beton, la est: gard 
panouri din beton, la sud: gard panouri din beton (pct. 31-41) și negrănițuit (pct. 41-43), la vest: gard panouri din beton, 
categoria de folosință – curți, construcții, lot 2; Teren intravilan 40,00 m.p. – Loc. Galați, jud. Galați, Micro 19, parcare, lot 2, 
categoria de folosință – curți, construcții; Vecinătăţi: N - Str. Stadionului, S - Proprietate publică a municipiului Galați, V - 
Str. Brăilei nr. 177, E - Proprietate publică a municipiului Galați”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „129.288.144,38 din 
care 53.441.564,11 - teren”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.G. nr. 847/29.11.2017, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. 
cadastral 125050, nr. cadastral 125050-C3 și nr. cadastral 121578”; 
- la poziția 48, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 242A Bălăbănești – Berești – Gănești – DN 26  km: 0+000 – 
25+390”, coloana 3 va avea următorul cuprins:, Lungime totală - 25+390 km, Lățime drum – 6 m, Ampriză și zonă de 
siguranță – 16 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.247.608,09”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 
260/19.12.2017, nr. cadastral 100567, nr. cadastral 101020, nr. cadastral 100128, nr. cadastral 101021, nr. cadastral 100170, 
nr. cadastral 100127, nr. cadastral 100750, nr. cadastral 102503, nr. cadastral 102507, nr. cadastral 101591, nr. cadastral 
102512, nr. cadastral 103644,nr. cadastral 103642, nr. cadastral 103643, nr. cadastral 102514, nr. cadastral 102505 nr. 
cadastral 102506, nr. cadastral 102509, nr. cadastral 101590, nr. cadastral 102504”. 
- la poziția nr. 53, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 251A Matca-Corod-Blînzi-Drăgușeni-DN 24D  km: 
0+000 – 32+000”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață – 253.054 mp, Lungime totală – 32,000 km, Lățime drum 
– 6 m, Ampriză și zonă de siguranță – 16 m”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.728.390,97”, coloana 6 va avea 
următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 103867, nr. cadastral 103868, nr. cadastral 104771, nr. cadastral 
104795,nr. cadastral 104759, nr. cadastral 103866, nr. cadastral 103865, nr. cadastral 105150, nr. cadastral 105149, nr. 
cadastral 100980, nr. cadastral 100969, nr. cadastral 100973, nr. cadastral 100972, nr. cadastral 101324”. 
- la poziția nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.992.900,50”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.G. 
nr. 847/29.11.2017, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 104025, nr. cadastral 103330, nr. cadastral 102161, nr. cadastral 
102162, nr. cadastral 102160, nr. cadastral 100632, nr. cadastral 100953, nr. cadastral 102398, nr. cadastral 101575, nr. 
cadastral 101574, nr. cadastral 101576, nr. cadastral 100865, nr. cadastral 100863, nr. cadastral 102222, nr. cadastral 102223, 
nr. cadastral 102221, nr. cadastral 100955, nr. cadastral 102149”. 
- la poziția 66, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean DJ 242C Bălăbănești (DN 24D) – Lungești – 
limită jud. Vaslui (km 6+241) – limită jud. Vaslui (km 12+508) – Berești Meria (intersecție DC 36)”, coloana 3 va avea 
următorul cuprins: „Lungime totală – 13,343 km, lățime drum – 5,50 m, ampriză și zonă de siguranță – 15,50 m”, coloana 5 
va avea următorul cuprins: „5.170.264,00”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 
100741, nr. cadastral 100742, nr. cadastral 102402, nr. cadastral 102403”. 
- la poziţia 194, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P1 DJ242C Bălăbănești (DN 24D) – Lungești – limită jud. 
Vaslui (km 6+241) – limită jud. Vaslui (km 12+508) – Berești Meria (intersecție DC 36)”; coloana 3 va avea următorul 
cuprins: „Loc. Bălăbăneşti, Jud. Galaţi, P181, DJ 242C - km 3+871, Suprafaţă construită la sol: 258 mp, POD BETON – P1 – 
DJ242C km 3+871; coloana 5 va avea următorul cuprins: „434.280,51”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 
260/19.12.2017, nr. cadastral 101115-C1”.  
- la poziţia 196, coloana 2 va avea următorul cuprins: „P3 DJ242C Bălăbănești (DN 24D) – Lungești – limită jud. 
Vaslui (km 6+241) – limită jud. Vaslui (km 12+508) – Berești Meria (intersecție DC 36)”; coloana 3 va avea următorul 
cuprins: „Loc. Bereşti - Meria, Jud. Galaţi, Hr22, DJ 242C - km 13+035, Suprafaţă construită la sol: 227 mp, POD BETON – 
P3 – DJ242C km 13+035; coloana 5 va avea următorul cuprins: „361.900,42”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „H.C.J. 
nr. 260/19.12.2017,  nr. cadastral 102588-C1”.  
- la poziția 249, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Unitatea medico-socială Gănești”, coloana 3 va avea următorul 
cuprins: „Loc. Gănești, jud. Galați, Cvartal 22, P 278/2, 279/1, 280, 286, 287, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 298, 299, 300, 301, 
302, 304, 304/2, 305, 306/2, 309/1; C1 – construcție anexă (casă portar) - suprafață construită la sol: 28 mp; este realizată din 
cărămidă în anul 1969, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C2 – construcție locuință (locuință medic) - 
suprafață construită la sol: 132 mp; este realizată din cărămidă în anul 1978, nu deține lift și nici certificat de performanță 
energetică; C3 – construcție C.A.S. (pavilion 2 modernizat)  - suprafață construită la sol: 363 mp; este realizată din cărămidă 
în anul 1910 și modernizat în anul 2000, are etaj, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C4 – construcție  
C.A.S. (pavilion central) - suprafață construită la sol: 932 mp; este realizată din cărămidă în anul 1910, are etaj (parțial), nu 
deține lift și nici certificat de performanță energetică; C5 – construcție anexă (magazie alimente) - suprafață construită la sol: 
60 mp; este realizată din cărămidă în anul 1968, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C6 – construcție 
anexă (morga) - suprafață construită la sol: 21 mp; este realizată din cărămidă în anul 1988, nu deține lift și nici certificat de 
performanță energetică; C7 – construcție anexă (magazie lemne)  - suprafață construită la sol: 40 mp; este realizată din paiantă 
în anul 1910, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C8 – construcție anexă (grajd animale) - suprafață 
construită la sol: 159 mp; este realizată din paiantă în anul 1910, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C9 – 
construcție C.I.E. (depozit carburanți) - suprafață construită la sol: 19 mp; este realizată din cărămidă în anul 1970, nu deține 
lift și nici certificat de performanță energetică; C10 – construcție anexă (garaj auto) - suprafață construită la sol: 151 mp; este 
realizată din cărămidă în anul 1957, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C11 – construcție anexă 
(spălătorie) - suprafață construită la sol: 256 mp; este realizată din cărămidă în anul 1910, nu deține lift și nici certificat de 
performanță energetică; C12 – construcție C.I.E. (pavilion 1) - suprafață construită la sol: 157 mp; este realizată din cărămidă 
în anul 1910, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C13 – construcție C.I.E. (stație clorinare) - suprafață 
construită la sol: 24 mp; este realizată din cărămidă în anul 1978, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C14 
– construcție C.A.S. (birouri) - suprafață construită la sol: 70 mp; este realizată din cărămidă în anul 1969, nu deține lift și nici 
certificat de performanță energetică; C15 – construcție (casă de apă) - suprafață construită la sol: 11 mp; este realizată din 
cărămidă în anul 1976, nu deține lift și nici certificat de performanță energetică; C16 – construcție locuință - suprafață 
construită la sol: 125 mp; suprafață construită desfășurată: 125 mp; C17 – construcție anexă - suprafață construită la sol: 46 
mp; suprafață construită desfășurată: 46 mp; C18 – construcție anexă - suprafață construită la sol: 15 mp; suprafață construită 
desfășurată: 15 mp; C19 – construcție anexă - suprafață construită la sol: 2 mp; suprafață construită desfășurată: 2 mp; Teren 
intravilan - suprafața 51.710 mp, din care: 28.038 m.p.- categoria de folosință: arabil; 2.833 m.p. – categoria de folosință – 
vie; 1.513 m.p. – categoria de folosință – livadă; 2.816 m.p. – categoria de folosință – pășune,;16.510 m.p. – categoria de 
folosință – curți, construcții”; coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.702.986,18 din care 494.582,00 - teren”, coloana 6 va 
avea următorul cuprins: „H.C.J. nr. 385/14.11.2003, H.C.J. nr. 260/19.12.2017, nr. cadastral 102658”. 
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HOTĂRÂREA NR. 58 
din 30 martie 2018 

 

privind: participarea judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2018 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.440/23.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37/2018 privind aprobarea bugetului local al 
Județului Galați şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2018 şi estimările pe anii 2019-2021; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 
plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 661/2017 pentru 
aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) şi ale art. 123 alin. (2) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă participarea judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, la Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional 2018. 
 

Art.2. Se aprobă achiziţionarea a două autovehicule noi, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional 2018, în schimbul celor două autovehicule uzate aflate în domeniul privat al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, cuprinse în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3. (1) Valoarea totală a finanţării solicitate, reprezentând prima de casare corespunzătoare numărului 
de autovehicule uzate, este de 13.000 lei. 

(2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a noilor autovehicule se asigură din bugetul local al judeţului 
Galaţi pe anul 2018. 

 

Art.4. Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                   Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 

Nr. 

crt. 

Categoria de folosinţă, 

marca şi modelul 

Numărul de 

înmatriculare 
Numărul de identificare 

Anul primei 

înmatriculări în 

România 

Anul 

fabricaţiei 

Numărul şi 

seria 

certificatului de 

înmatriculare 

U.A.T. unde 

este înregistrat 

fiscal 

autovehiculul 

uzat 

1 
Autoturism de teren  

ARO 246 
GL-41-NUT UU3AP08D6S1220717 1995 1995 

G00175115L/ 

006536976 

Municipiul 

Galaţi 

2 
Autoturism DAEWOO 

VF69Z LEGANZA 
GL-17-CJG KLAVF69ZE2B335881 2003 2002 

G00120797L/ 

003994095 

Municipiul 

Galaţi 
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HOTĂRÂREA NR. 59 
din 30 martie 2018 

 

privind: alipirea unor terenuri în vederea implementării proiectului «Extindere, modernizare și dotare a 
Unității de Primiri Urgențe – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.514/28.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 6638/28.03.2018 a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 3514/28.03.2018; 

Având în vedere prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se dezmembrează terenul în suprafață totală de 72.282 m
2
, aflat în domeniul public al judeţului 

Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați înscris în cartea funciară 
cu nr. cadastral 125050, în 2 loturi: lot 1 – teren în suprafață de 71.594 m

2
; lot 2 – teren în suprafață de 688 m

2
, 

corespunzător construcției C3-UPU. 
 
Art.2 (1) Se alipește terenul în suprafață de 688 m

2
 – Lot 2 cu următoarele terenuri: teren în suprafață de 

304 m
2
 – aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, înscris în cartea 

funciară 125264; teren în suprafață de 403 m
2
 – aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi administrarea 

Consiliului Judeţean Galaţi, înscris în cartea funciară 125362; teren în suprafață de 40 m
2
 – aflat în domeniul 

public al judeţului Galaţi şi administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 
înscris în cartea funciară 121578. 

(2) Terenurile în suprafață de 688 m
2 

și 40 m
2
 se trec din administrarea Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi în administrarea Consiliului Județean Galați. 
(3) Terenul rezultat prin alipire, în suprafață totală de 1435 m

2
, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi 

şi administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, se înscrie în cartea funciară 125050-C3-UPU. 
 
Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Județean 

Galați nr. 95/27.08.2015 privind darea în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi a unui teren în suprafaţă de 40 mp, teren aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, în vederea finalizării 
lucrărilor la obiectivul de investiţii „Modernizare serviciu UPU- SMURD”. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                   Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 

 

HOTĂRÂREA NR. 60 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, şi Asociația Mecanturist Galați în vederea desfășurării unor activități de voluntariat privind 
protecția și conservarea mediului înconjurător în Pădurea Gârboavele 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.016/21.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
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Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 3, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere solicitarea Asociației Mecanturist Galați din data de 08.02.2018, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 2016/09.02.2018; 

Având în vedere adresa Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați 
nr. 466/26.02.2018, în care se arată necesitatea organizării activităților de împădurire și salubrizare în Pădurea 
Gârboavele și legalitatea desfășurării acestora în regim de voluntariat; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul 
Judeţean Galați, şi Asociația Mecanturist Galați în vederea desfășurării unor activități de voluntariat privind 
protecția și conservarea mediului înconjurător în Pădurea Gârboavele.  
 (2) Acordul de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați, şi Asociația Mecanturist Galați constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 (3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele și pe seama Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, a acordului de parteneriat. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Asociației Mecanturist Galați și Serviciului Public Județean de 
Administrare a Domeniului Public și Privat Galați. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                   Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 

Acord de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 
și Asociația Mecanturist Galați  

 
În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cod de identificare fiscală (CIF) 3127476 cu 
sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul Galaţi, telefon 0236/302520, fax 0236/460703, reprezentat de dl. Costel 
FOTEA, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Galați, 
şi 
Asociația Mecanturist Galați, cod de identificare fiscală (CIF) 30222734 cu sediul în municipiul Galaţi, str. Constructorilor, 
nr. 1D, judeţul Galaţi, telefon 0721372865, reprezentată de dl. Alexandru GRIGORAȘ, în calitate de Președinte al Asociației 
Mecanturist Galați, au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 
ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Mecanturist Galați, în vederea organizării în comun a unor activități, în regim de 
voluntariat, privind protecția și conservarea mediului înconjurător în Pădurea Gârboavele.  
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați 
În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, pentru buna desfășurare a activităților de protecție și conservare a 
mediului înconjurător organizate în comun de către cei doi parteneri în Pădurea Gârboavele, Consiliul Județean Galați are 
următoarele obligații: 
(1) punerea la dispoziție a unor zone din Pădurea Gârboavele către participanții la activitățile de voluntariat privind 
protecția și conservarea mediului înconjurător. Calendarul evenimentelor va fi stabilit de comun acord în funcție de 
disponibilitatea spațiilor exprimată în scris de către Consiliul Județean Galați; 
(2) asigurarea, prin intermediul Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați, 
instituție subordonată Consiliului Județean Galați în a cărei administrare se află Pădurea Gârboavele, a materialului săditor, 
uneltelor, sacilor menajeri, mănușilor și a altor materiale necesare pentru activitățile de împădurire și de salubrizare; 
(3) promovarea activităților de ecologizare organizate de către cei doi parteneri în Pădurea Gârboavele.  
ART. 3 Obligațiile Asociației Mecanturist Galați 
În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Asociația Mecanturist Galați are următoarele obligații: 
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(1) asigurarea integrității zonelor stabilite de Consiliul Județean Galați, cu ocazia desfășurării activităților ecologice 
organizate în comun de către cei doi parteneri în Pădurea Gârboavele; 
(2) asigurarea deplasării voluntarilor pentru realizarea activităților de protecție a mediului descrise mai sus; 
(3) promovarea obiectivelor turistice și de agrement aflate în Pădurea Gârboavele, prin menționarea Consiliului Județean 
Galați ca partener în materialele informative și publicitare referitoare la activitățile ecologice organizate în Pădurea 
Gârboavele. 
ART. 4 Termene 
(1) Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioadă de 1 an cu prelungire automată dacă niciuna dintre părți nu 
notifică denunțarea lui și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți. 
(2) Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord de parteneriat prin notificare scrisă adresată celeilalte părți. În 
acest caz, prezentul acord de parteneriat nu mai este în vigoare începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 
ART. 5 Comunicare 
(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire a obiectului prezentului 
protocol de colaborare, conform legislației în vigoare și cu aplicarea principiului nevoii de a cunoaște. 
(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele recunoscute și acceptate de părți. 
ART. 6 Dispoziții finale  
(1) Orice modificare și/sau completare a prezentului protocol de colaborare se face în scris, prin act adițional, cu acordul 
ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 
(2) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului de colaborare, transmite celeilalte părți, spre 
analiză, propunerile sale motivate. 
Prezentul acord s-a semnat azi .........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 

 
HOTĂRÂREA NR. 61 

din 30 martie 2018 
 

privind: aprobarea Protocolului interinstituțional de colaborare, în vederea sărbătoririi Zilei Drapelului 
Național – 26 iunie și Zilei Imnului Național – 29 iulie 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.004/23.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere solicitarea Primăriei Municipiului Galați nr. 3004/12.03.2018; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Consiliul Județean Galați, Primăria Municipiului Galați, Instituția 
Prefectului Județul Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Teatrul 
Dramatic „Fani Tardini” Galați şi Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, în vederea 
sărbătoririi Zilei Drapelului Național – 26 iunie și a Zilei Imnului Național – 29 iulie. 
 (2) Se aprobă Protocolul interinstituțional de colaborare - Anexă la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor parte din protocol. 
(2) Direcția de Economie și Finanţe, Direcția Patrimoniu și Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                   Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

Consiliul Judeţean Galaţi  Asociația Mecanturist Galați  
 

Președinte, 
Costel FOTEA 

 Preşedinte, 
Alexandru GRIGORAȘ 
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ANEXĂ 
 

  

 

Primăria Municipiului 

Galaţi 

 

 

Consiliul Judeţean 

Galaţi   

 

 

Instituţia Prefectului 

Galaţi 

 

 

Universitatea  

„Dunărea de Jos” 

 

Teatrul Dramatic  

„Fani Tardini” 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
PĂRŢILE 

 
Primăria Municipiului Galați, reprezentată prin Ionuț Florin PUCHEANU în calitate de Primar al Municipiului Galați, cu 
sediul în Str. Domnească nr. 54, nr. telefon 0236 307 700, adresă de mail ionut.pucheanu@primariagalati.ro 
şi 
Consiliul Județean Galați, reprezentat prin Costel FOTEA în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, cu sediul 
în strada Eroilor Nr. 7, Galați, Nr. telefon 0236 460 703, adresă de e-mail conducere@cjgalati.ro 
şi 
Instituția Prefectului Galați, reprezentată prin Dorin OTROCOL în calitate de Prefect al Judeţului Galați, cu sediul în 
strada Domnească nr. 56, Galați, Nr. telefon 0236 462 739, adresă de e-mail prefect@prefecturagalati.ro 
și 
Inspectoratul Şcolar Județean Galați, reprezentat prin Prof. Mioara ENACHE în calitate de Inspector Școlar General, cu 
sediul în Str. Portului, Nr. 55 B, Galați, Nr. telefon 0372 362 000, adresă de e-mail info@isj.gl.edu.ro 
şi 
Universitatea „Dunărea de Jos” reprezentată prin Prof. dr. ing. Iulian Gabriel BÎRSAN, în calitate de Rector, cu sediul în 
Str. Domnească, nr. 47, Nr. telefon  0336 130 108, adresă de e-mail: igbirsan@ugal.ro 
şi 
Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, reprezentat prin Florin TOMA, Director General cu sediul în Str. Domnească, nr. 
59, telefon 0236 412 745,  adresă de e-mail tdfanitardini@yahoo.com 
şi 
Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, reprezentat prin Teodor NIȚĂ, Director General, cu sediul 
în Str. Mihai Bravu, Nr. 50, Galați, telefon 0236 418 912, adresă de e-mail  teatrul_muzical@yahoo.com. 
_____________________________________________________________________  
P R E A M B U L  
Ziua de 26 iunie a fost proclamată prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998 Ziua Drapelului Naţional.  
Ziua de 29 iulie a fost proclamată Zi a Imnului Național al României, în anul 1998, prin Legea nr. 99/1998. Conform legii, 
această zi va fi marcată de către autorităţile publice şi de celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi 
manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi prin ceremonii militare 
specifice organizate în cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului de Interne. 
 
Ca atare, Părţile convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru marcarea Zilei de 26 iunie - Ziua Drapelului 
Național și a zilei de 29 iulie - Ziua Imnului Național. 
 
ART. 1  Scopul de bază al colaborării  

Scopul general al acestui protocol îl reprezintă realizarea unui parteneriat interinstituţional în vederea organizării 
unor activități comune de sărbătorire a Zilei de 26 iunie ca Ziua Drapelului Național și a zilei de 29 iulie ca Zi a 
Imnului Național. 

ART. 2  Obiectul protocolului de colaborare 
Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea Părţilor, în vederea realizării în comun a activităţilor 
pentru marcarea Zilei Drapelului Național -26 iunie și a Zilei Imnului Național – 29 iulie. 

ART. 3  Rolul părţilor 
Instituţiile partenere vor avea următoarele atribuții:  
1. Efectuarea măsurătorilor necesare pentru arborarea Drapelului Național pe frontispiciul clădirilor instituțiilor; 
2. Achiziționarea unui Drapel Național, conform dimensiunilor rezultate in urma efectuării măsurătorilor; 
3. Montarea Drapelului Național pe frontispiciul fiecărei instituții care se constituie parte din prezentul protocol. 
4. Organizarea unui flash mob în data de 29 iulie. 

ART. 4  Metodologia de lucru 
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 
1. Marcarea zilei de 26 iunie 2018 prin arborarea drapelului naţional pe frontispiciul instituţiei parte a 

prezentului protocol; 
2. Mediatizarea acţiunilor comune; 
3. Fiecare instituție va suporta cheltuielile aferente achiziționării și montării Drapelului  Naţional; 
4. Drapelul Național arborat pe fiecare instituție parte, conform prezentului protocol, va respecta și va avea 

acelaşi model.  
5. Marcarea zilei de 29 iulie 2018 prin organizarea unui flash mob la care toți participanții vor interpreta la 

unison imnul național. 
ART. 5  Litigii 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2018 

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din 
prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 
În condiţiile în care în termen de 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve 
în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

ART. 6  Rezilierea protocolului 
Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol următoarele: 

a. Nerespectarea de către părţi a prevederilor prezentului protocol; 
b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzută în 

protocol. 
ART. 7  Încetarea valabilităţii protocolului 

Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele: 
a. Acordul părţilor pentru încetarea protocolului; 
b. Scopul protocolului a fost atins; 
c. Forţa majoră, dacă este invocată. 

Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 15 zile înainte de încetarea 
cooperării. 

ART. 8  Dispoziţii finale 
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a 
obiectivelor comune convenite. 
Protocolul este valabil de la data semnării sale și până la îndeplinirea obiectivelor prevăzute, în anul 2018. 
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea 
convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite 
celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

 
Încheiat la Galați, astăzi ……………………., în ............. exemplare, toate cu valoare de original, câte ............ exemplar(e) 
pentru fiecare parte. 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI 
Ionuț Florin PUCHEANU 

Primarul municipiului Galați 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Costel FOTEA 

Președinte__ 
INSTITUȚIA PREFECTULUI GALAȚI 

Dorin OTROCOL 
Prefect al Municipiului Galați 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”  
  Iulian Gabriel BÎRSAN 

Rector 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI 

Mioara ENACHE 
Inspector Școlar General 

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI” 
Florin TOMA 

      Director General____ 
TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ „NAE LEONARD” 

Teodor NIȚĂ 
Director General 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 62 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul 
Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.614/21.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37 din 16 februarie 2018 privind 
aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 - 2021; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a), art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul 
Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economie şi Finanţe şi Direcţia 
de Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi de Comisia de evaluare şi selecţionare a 
proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2005, stabilită prin act administrativ. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 

 
ANEXĂ 

 
Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi 
nonprofit de interes judeţean, (proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

(1) Autoritatea finanţatoare 
Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, în temeiul calităţii sale de autoritate finanţatoare, acordă finanţări nerambursabile 
pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) Scopul programului 
Scopul programului este stimularea persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite 
conform legii – sau a cultelor religioase recunoscute conform legii, care desfăşoară activităţi sociale pentru realizarea unor 
obiective de interes public local. 

(3) Definirea termenilor 
a) Proiect social: un set de activităţi orientate spre un obiectiv/grup de obiective, în care resursele umane, materiale şi 

financiare sunt coerent organizate pentru a produce bunuri/servicii sau schimbări ca răspuns la anumite nevoi în 
scopul prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii 
şi pentru care valoarea este crescută în mod principal pentru societate ca întreg, mai mult decât pentru indivizi 
particulari; 

(4) Durata 
Programul cuprinde o sesiune de selecţie a proiectelor pentru domeniul social - proiecte sociale, cuprinsă în intervalul mai 
2018 (data publicării Anunţului de participare) – 15 decembrie 2018 (data ultimei plăţi conform prevederilor din Ghidurile 
solicitantului). 

(5) Obiectivele Programului 
a) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale de recuperare şi reabilitare 

pentru copii cu dizabilităţi cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 ani; 
b) Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile pentru îmbunătăţirea 

serviciilor sociale la nivelul judeţului Galaţi; 
c) Întărirea rolului organizaţiilor în viaţa socială a comunităţii; 
(6) Beneficiarii direcţi 

Beneficiarii direcţi ai Programului sunt solicitanţii (persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii 
constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, care desfăşoară activităţi sociale), care depun o 
propunere de proiect şi cărora li se atribuie un contract de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei 
publice de proiecte. 

(7) Beneficiarii indirecţi 
Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii judeţului Galaţi, participanţi la activităţile care fac obiectul proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă. 

(8) Bugetul Programului, tipurile de proiecte pentru care se acordă finanţare şi limitele de finanţare 
nerambursabilă. 

a) Suma alocată pentru program în anul 2018 este de 85.000 lei prevăzută în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al 
judeţului Galaţi.  

b) b) Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi acordă finanţare nerambursabilă în anul 2018 pentru: 
b.2) Proiecte sociale; 

(9) Cuantumul contribuţiei de la bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi este: 
b) Pentru proiecte sociale – maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului; 
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(10)  Finanţările nerambursabile vor fi însoţite de o CONTRIBUŢIE, în numerar, din partea Beneficiarului, alcătuită 
din cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă a 
proiectului. 
(11)  În cazul în care plafonul maxim acordat de Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi (85.000 lei) reprezintă mai 
puţin de 90% din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanţarea ce revine Beneficiarului va fi calculată, în mod 
corespunzător, la aceste plafoane, astfel încât să acopere diferenţa până la 100%. 
(12)  Valoarea totală eligibilă a Proiectului – totalul cheltuielilor eligibile care sunt luate în considerare pentru 
finanţarea nerambursabilă, conform prevederilor din Ghidurile solicitantului şi care constituie bază de calcul pentru 
cuantumul contribuţiei Autorităţii Finanţatoare şi a Beneficiarului. 
(13)  Valoarea totală neeligibilă a Proiectului – totalul celorlalte cheltuieli, altele decât cele eligibile, are sunt necesare 
implementării Proiectului şi care sunt în sarcina exclusivă a Beneficiarului. 
(14)  Valoarea totală a Proiectului -  reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului plus valoarea totală neeligibilă a 
proiectului. 
(15)  Procedura aplicată: Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui 
contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Autoritatea Finanţatoare, reprezentată de Preşedintele acesteia şi 
Beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 
(16)  Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:  
a) Libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi 

nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, Beneficiar; 
b) Eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă 

posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabilă; 

c) Transparenţa, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea 
contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi 
nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

d) Excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu 
poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; 

e) Neretroactivitatea, excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost 
deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de 
beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare solicitat. 

f) Cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie în numerar, din partea 
Beneficiarului, de minim 10% din valoarea totală eligibilă a Proiectului. 

(17)  Implementarea Programului: în vederea implementării Programului, vor fi parcurse următoarele etape conform 
art. 6 lit. b) – j) şi art. 18 alin (1) şi (2) din Legea nr. 350/2005: 
a) Publicarea anunţului de participare – responsabil – Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul 

Judeţean Galaţi; 
b) Înscrierea candidaţilor – candidaţii interesaţi care vor depune proiecte şi Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul 

Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, care va înregistra proiectul; 
c) Transmiterea documentaţiei – Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi; 
d) Prezentarea propunerilor de proiecte – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii 

contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii 350/2005, organizată 
în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

e) Verificarea documentelor de calificare – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, organizată în baza 
Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

f) Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, 
organizată în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

g) Comunicarea rezultatelor – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, organizată în baza Dispoziţiei 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

h) Încheierea contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă – Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – 
Consiliul Judeţean Galaţi; 

i) Publicarea anunţului de atribuire a contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă – Autoritatea Finanţatoare, 
respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi; 

j) Publicarea raportului financiar, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele 
contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă – Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul 
Judeţean Galaţi. 

(18) Prevederi finale 
Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul 

Judeţean Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (exclusiv pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii 
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare, este publicat în Monitorul Oficial al României, partea a-VI-a, conform 
prevederilor legale în vigoare.  Documentaţiile pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiect vor fi publicate pe site-
ul oficial al Consiliului Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro, şi vor fi puse la dispoziţia tuturor persoanelor interesate. 

Anunţul de participare la selecţia de proiecte va respecta aspectele vizând transparenţa şi publicitatea stipulate de art. 
16, 19 şi 20 ale Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
 

http://www.cjgalati.ro/
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HOTĂRÂREA NR. 63 

din 30 martie 2018 
 

privind: aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări 
nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru 
proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.615/21.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37 din 16 februarie 2018 privind 
aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 - 2021; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a), art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă Ghidul de finanţare şi formularele necesare în vederea acordării de finanţări 
nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte 
sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în Anexele la prezenta 
hotărâre. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                   Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
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ANEXĂ 
CUPRINS 

Denumire capitol/subcapitol 
CAPITOLUL I – INFORMAŢII GENERALE 
1.1. Temeiul legal 
1.2. Termeni 
1.3. Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă. 
CAPITOLUL II – DETALII DESPRE PROIECT  
2.1. Elementele proiectului 
2.2. Domeniul de aplicare 
2.3. Valoarea totală a finanţării  nerambursabile  
2.4. Modalitatea de acordare a finanţării  nerambursabile 
CAPITOLUL III – CRITERII DE ELIGIBILITATE 
3.1.  Eligibilitatea solicitanţilor 
3.2. Eligibilitatea proiectelor (proiecte pentru care poate fi înaintată o cerere de finanţare nerambursabilă) 
3.3.  Eligibilitatea cheltuielilor 
CAPITOLUL IV – REGULI PRIVIND MODUL DE SOLICITARE A FINANŢĂRII 
NERAMBURSABILE 
4.1. Procedura de depunere a cererilor de finanţare  nerambursabilă 

4.1.1 Documentele de calificare  pentru persoane juridice fără scop patrimonial 
4.1.2. Documentele de calificare pentru persoane fizice  

4.2.Termenul limită a cererilor de finanţare nerambursabilă 
4.3. Clarificări  
CAPITOLUL V – MODALITATEA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 
5.1.  Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă 
5.2.  Procedura de evaluare   
5.3.  Rezultatele evaluării  
5.4. Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor 
5.5. Contestaţii 
CAPITOLUL VI – ANULAREA  APLICĂRII  PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA 
CONTRACTULUI DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ 
CAPITOLUL VII – COMUNICAREA 
CAPITOLUL VIII – OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI FINANȚĂRII 
NERAMBURSABILE 
 
CAPITOLUL IX – ANEXE 
Anexa nr. 1 – Formular tip – Cerere de finanţare nerambursabilă 
Anexa nr. 2 şi nr. 2.1 - Formulare Buget pentru proiecte sociale 
Anexa nr. 3 – Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 
Anexa nr. 4 –  Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 
Anexa nr. 5 –  Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate – pentru membrii comisiei de 
evaluare şi selecţionare din cadrul autorităţii finanţatoare 
Anexa nr. 6 – Contract de finanţare nerambursabilă 
Anexa nr. 7a – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane juridice fără scop 
patrimonial 
Anexa nr. 7b – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane fizice 
Anexa nr. 8 – Grila de evaluare pentru proiecte sociale 
Anexa nr. 9 – Formular Raport intermediar/final de activitate 
Anexa nr. 10 – Formular Raport financiar (intermediar/final) – proiecte sociale 
Anexa nr.11 – Declaraţie de imparţialitate pentru Beneficiarul finanţării nerambursabilă  – se va 
completa de Beneficiar doar la încheierea contractului de finanţare nerambursabilă 
Anexa nr. 12 – Cerere de rambursare 
Anexa nr. 13a – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă din fonduri 
publice (pentru persoane juridice fără scop patrimonial) 
Anexa nr. 13b – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă din fonduri 
publice (pentru persoane fizice) 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

în vederea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi pentru 

activităţi nonprofit de interes judeţean, (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare 
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Art. 1  
Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi finanţează în anul 2018 din fonduri proprii, pe baza unui contract 

de finanţare nerambursabilă, proiecte de interes judeţean promovate de persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial 
– asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau cultele religioase recunoscute conform legii,  în conformitate cu: 

(1) Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi – 
Consiliul Judeţean Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare, aprobat de  Consiliul Judeţean Galaţi în acest scop prin Hotărârea nr. 
_________________; 

(2) Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit 
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

(3) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

(4) Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
(5) Legea nr. 219/2015 privind economia socială cu modificările şi completările ulterioare; 
(6) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
(7) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016  privind achiziţiile publice; 

(8) Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
(9) Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și 

completările ulterioare; 
(10) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. 
 

 
 
Art. 2  
În înţelesul prezentului Ghid, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 
a) activitate generatoare de profit: obiectivul propus printr-un proiect care duce la obţinerea unui profit 

economic în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică; 
b) activitate nonprofit: activitatea de interes general sau în interesul unor colectivităţi, care nu urmăreşte 

realizarea unui profit; 
c) Autoritate Finanţatoare: Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi; 
 
d) Beneficiar: solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii 

selecţiei publice de proiecte; 
e) cerere de finanţare nerambursabilă - documentul completat şi depus de către solicitant la 

Autoritatea Finanţatoare, în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din 
bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, (pentru proiecte 
sociale),  conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii unei finanţări 
nerambursabile. Formularul Cererii de finanţare nerambursabilă este prevăzut în Anexa nr. 1; 

f) cerere de rambursare: formularul pe care Beneficiarul finanţării nerambursabile îl prezintă Autorităţii 
Finanţatoare, în vederea virării în contul său a contravalorii cheltuielilor eligibile efectuate,  în limitele prevăzute de 
prezentul Ghid de finanţare nerambursabilă. Formularul cererii de rambursare este prevăzut în Anexa nr. 12; 

g) cheltuieli eligibile: cheltuieli care sunt luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform 
prezentului Ghid; 

h) cheltuieli neeligibile: cheltuielile care sunt necesare implementării Proiectului, altele decât cele eligibile, şi 
care sunt în sarcina exclusivă a Beneficiarului; 

i) colaboratori: persoane fizice sau juridice cu/fără scop patrimonial, inclusiv instituţii/autorităţi publice, care 
participă alături de solicitant şi/sau partenerul solicitantului în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Colaborarea 
poate fi exclusiv gratuită; 

j) comisia de evaluare şi selecţionare: este comisia constituită în scopul analizării şi evaluării proiectelor 
depuse. Comisia de evaluare este constituită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

k) contract de finanţare nerambursabilă: contract încheiat, în condiţiile 
legii, între Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi în calitate de Autoritate Finanţatoare şi Beneficiar; 

l) finanţare nerambursabilă: alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către 
persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor 
acţiuni sau programe de interes public la nivelul judeţului Galaţi; 

m) fonduri publice: sume alocate din bugetul propriu al Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi; 

CAPITOLUL I – INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Temeiul  legal 

 

1.2. Termeni 
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n) parteneri: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – 
sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun o propunere de proiect. Partenerii solicitanţilor trebuie să 
îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi solicitanţii. Solicitantul finanţării poate fi doar unul dintre parteneri; 

o) perioada de implementare a proiectului: intervalul cuprins între data semnării contractului de finanţare  şi 
cel târziu 15 noiembrie 2018; 

p) proiectul: este un ansamblu coerent de acţiuni tehnice şi financiare, coordonate şi combinate în mod logic, 
raţional, organizat şi eficient, conform unei succesiuni de activităţi prevăzută a fi desfăşurate într-un interval de timp şi 
într-un loc prestabilit, pentru atingerea unor obiective determinate, obţinerea unor rezultate identificabile şi măsurabile, 
cât mai aproape posibil de aşteptările şi intenţiile iniţiale; 

q) proiect social: un set de activităţi orientate spre un obiectiv/grup de obiective, în care resursele umane, 
materiale si financiare sunt coerent organizate pentru a produce bunuri/servicii sau schimbări ca răspuns la anumite nevoi 
în scopul incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii şi pentru care valoarea creată este crescută în mod principal pentru 
societate ca întreg, mai mult decât pentru indivizi particulari; 

r) solicitant: orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform 
legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun o propunere de proiect; 

 
 
s) valoarea totală eligibilă a Proiectului – totalul cheltuielilor eligibile care sunt luate în considerare pentru 

finanţarea nerambursabilă, conform prezentului Ghid şi care constituie bază de calcul pentru cuantumul contribuţiei 
Autorităţii Finanţatoare şi a Beneficiarului; 

t) valoarea totală neeligibilă a Proiectului – totalul celorlalte cheltuieli, altele decât cele eligibile, care sunt 
necesare implementării Proiectului şi care sunt în sarcina exclusivă a Beneficiarului; 

u) valoarea totală a Proiectului – reprezintă valoarea totală eligibilă a Proiectului plus valoarea totală 
neeligibilă a Proiectului; 

v) Zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;  
w) an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 

acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare. Termenul exprimat în zile 
începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a 
termenului. Termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se 
încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să 
curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi 
corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii 
respective. Dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau 
sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. La calculul unui termen exprimat în 
zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile de mai sus, cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul 
termenului nu se iau în considerare. 

 
 
 

Art. 3  
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară 

activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; 
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să 

facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabilă; 

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

d) tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru 
atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi 
nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv; 

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau 
local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate 
finanţatoare; 

f) neretroactivitatea, excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei 
executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare 
cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare solicitat; 

f) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie în numerar, din partea 
Beneficiarului, de minim 10% din valoarea totală eligibilă a Proiectului; 
 
 Art. 4  

(1) Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru proiecte de interes public judeţean, 
iniţiate şi organizate de către solicitanţi, în completarea veniturilor proprii şi a celor din surse atrase (donaţii, sponsorizări, 
alte surse atrase). 

(2) În cererea de finanţare nerambursabilă este obligatorie precizarea surselor atrase, provenienţa şi valoarea 
(suma). 
 
 
 

1.3. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

CAPITOLUL II  –DETALII DESPRE PROIECT 
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Art. 5   
(1) Cererea de finanţare nerambursabilă, conform Anexei nr. 1, care cuprinde următoarele informaţii: 
a) Titlul proiectului: trebuie să fie clar, concis, să exprime clar obiectivul proiectului; 
b) Justificarea proiectului: prezentarea problemei care urmează a fi soluţionată prin intermediul Proiectului, 

schimbările care se vor produce prin implementarea Proiectului, rezultate concrete, aşteptate şi evaluarea rezultatelor; 
c) Scopul proiectului: ce intenţionează să realizeze proiectul; 
d) Obiectivele proiectului, activităţile şi durata acestora, grupul ţintă: 

Nr. 
crt. 

Obiectiv general Obiective specifice Activităţile 
proiectului 

Durata 
activităţilor 

Grupul ţintă 

      
      
      
      

Atenţie! Perioada de implementare a Proiectului reprezintă intervalul cuprins între data semnării contractului de 
finanţare şi cel târziu 15 noiembrie 2018. 

e) Surse de finanţare preconizate: pot fi surse proprii (se vor constitui din resursele Solicitantului) şi surse atrase 
(donaţii, sponsorizări). Sursele atrase nu pot fi finanţări de la alte autorităţi publice. În cererea de finanţare nerambursabilă 
se vor detalia sursele atrase, provenienţa şi valoarea (suma) după cum urmează: 

 
Nr. crt. Sursa de finanţare Valoare (lei) 

1 Sursa de finanţare proprie, din care:  
 - Pentru cheltuieli eligibile  
 - Pentru cheltuieli neeligibile  
2 Sursa de finanţare atrasă, din care:  

2.1 - Pentru cheltuieli eligibile  
2.1.1 - donaţii (denumire donator/i)  

 …….  
2.1.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  

 …….  
2.2 Pentru cheltuieli neeligibile  
2.2.1 - donaţii (denumire donator/i)  

 …….  
2.2.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  

 …….  
 

f) Parteneri ai Solicitantului: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite 
conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii şi definiţiei din prezentul Ghid (Capitolul I, 1.2, art. 2 lit o), 
care depun o propunere de proiect. 

Atenţie! Partenerii solicitanţilor trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi solicitanţii. 
g) colaboratori: persoane fizice sau juridice cu/fără scop patrimonial, inclusiv instituţii/autorităţi 

publice, care participă alături de solicitant şi/sau partenerul solicitantului în scopul îndeplinirii 
obiectivelor proiectului. Colaborarea poate fi exclusiv gratuită; 

h) Indicatori ai performanţei: sunt unităţi de măsură a performanţelor efective; identifică resursele folosite, 
rezultatele obţinute şi cheltuielile efectuate; 

g.1. Indicatori ai resurselor folosite - cuantifică resursele (financiare, umane, materiale) folosite; 
g.2. Indicatori externi ai rezultatelor - cuantifică calitatea rezultatelor şi impactul acestora; 
g.3. Indici de satisfacţie ai cetăţenilor şi beneficiarilor - raportează cheltuielile la rezultate. 

i) Rezultatele aşteptate ale proiectului: beneficiile estimate a fi obţinute în urma implementării Proiectului. 
 
 
 
 

Art. 6  
 (1) Prevederile prezentului Ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din 

bugetul propriu  al Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, pe anul 2018,  în conformitate cu prevederile legale 
stipulate la Capitolul I, punctul 1.1., art. 1, Temeiul legal. 

(2) Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi acordă finanţare nerambursabilă în anul 2018 pentru proiecte 
sociale ce vizează derularea de servicii de recuperare şi reabilitare pentru copii cu dizabilităţi cu vârstă cuprinsă 
între 0 – 12 ani. 

(3) Finanţările nerambursabile nu se acordă: 
a) pentru activităţi generatoare de profit; 
b) pentru activităţi care presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în 

care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului, fapt constatat de către Comisia de evaluare şi 
selecţionare. 

2.1.    Elementele proiectului 

1.4.  

2.2. Domeniul de aplicare 
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 Art. 7 

(1) Grantul disponibil este de 85.000 lei, prevăzut în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi pe anul 2018. 

 (2) Limitele de finanţare (valoarea/suma maximă ce poate fi alocată unui proiect): 
Valoarea maximă este  90 % din valoarea totală a finanţării, dar nu mai mult de 76.500 lei.  

(3) Finanţările nerambursabile vor fi însoţite de o CONTRIBUŢIE, în numerar, din partea Beneficiarului, 
justificată prin extras de cont semnat şi ştampilat de banca emitentă, alcătuită din: 

- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi  
- valoarea totală neeligibilă a proiectului 

 
(4) În cazul în care plafonul maxim acordat de Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi (76.500 

lei) reprezintă mai puţin de 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cofinanţarea ce revine 
Beneficiarului va fi calculată, în mod corespunzător, la aceste plafoane, astfel încât să acopere diferenţa până 
la 100%. 

(5) Valoarea totală eligibilă a Proiectului – totalul cheltuielilor eligibile care sunt luate în considerare pentru 
finanţarea nerambursabilă, conform prezentului Ghid şi care constituie bază de calcul pentru cuantumul contribuţiei 
Autorităţii Finanţatoare şi a Beneficiarului. 

(6) Valoarea totală neeligibilă a Proiectului – totalul celorlalte cheltuieli, altele decât cele eligibile, care sunt 
necesare implementării Proiectului şi care sunt în sarcina exclusivă a Beneficiarului. 

(7) Valoarea totală a Proiectului – reprezintă valoarea totală eligibilă a Proiectului plus valoarea totală 
neeligibilă a Proiectului. 

(8) Nu este permisă finanţarea activităţilor deja finanţate sau în curs de finanţare din fonduri publice, 
conform Legii nr. 350/2005, din alte finanţări publice de la autorităţi/instituţii româneşti, precum şi din finanţări 
nerambursabile ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale şi alţi asemenea finanţatori în cadrul unor licitaţii de proiecte 
similare cu prezenta. 

(9) Finanţarea nerambursabilă  acordată de Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi nu va putea fi folosită 
pentru acoperirea, de către un Solicitant, a cofinanţării sale într-un proiect cu finanţare publică românească 
(guvernamentală sau locală) sau din bugetul Uniunii Europene, a Băncii Mondiale etc. 
 
 
 

 
Art. 8  
(1) La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, Beneficiarul este obligat să semneze 

o declaraţie de imparţialitate al cărei conţinut este prevăzut în Anexa nr. 11, la prezentul Ghid de finanţare 
nerambursabilă, în conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
(2) Beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor primi banii în tranşe conform 

mecanismului decontării cererilor de rambursare. Tranşele nu vor depăşi 90% din valoarea totală a 
cheltuielior eligibile efectuate în perioada de referinţă. 

(3) Cererile de rambursare sunt: 
a) Cereri intermediare, depuse de către Beneficiarul finanţării nerambursabile pe baza 

cheltuielilor eligibile efectuate în perioada de referinţă; 
b) Cerere finală, depusă de către Beneficiarul finanţării nerambursabile pe baza ultimelor 

cheltuielilor eligibile efectuate, la finalul proiectului, corespunzător activităţilor proiectului şi duratei de 
implementare a acestora. 

(4) Cererile de rambursare (întocmite conform Anexei nr. 12) vor fi însoţite de copii după 
documente justificative conform Capitolului 3 pct. 3.3., art. 17 – 23,  din prezentul Ghid de finanţare 
nerambursabilă şi de Raportul de activitate şi Raportul financiar intermediar şi/sau final (Anexa nr. 9 şi 
Anexele nr. 10).   

(5) Autoritatea Finanţatoare va transmite Beneficiarului suma aprobată la plată prin Notificarea 
aferentă Cererii de rambursare, conform Anexei nr. 12. În cazul în care, cererile de rambursare (intermediare 
şi/sau finală) conţin cheltuieli considerate neeligibile de către Autoritatea Finanţatoare, se vor accepta numai 
cheltuielile eligibile.  

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), diferenţa, reprezentând cheltuielile neeligibile, va fi suportată 
integral de către Beneficiar. 

(7) Autoritatea Finanţatoare nu va elibera Beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile 
mai înainte de validarea Raportului final de activitate şi a Raportului financiar, pe care Beneficiarul este 
obligat să le depună la sediul Autorităţii Finanţatoare în termen de cel mult 15 de zile de la terminarea 
activităţii (termen maxim de depunere 20 noiembrie 2018), conform programului de lucru al Consiliului Judeţean 
Galaţi înscris la art. 24 alin (8) din prezentul Ghid. Ultima tranşă va fi acordată până cel târziu la data de 15 
decembrie 2018. În situaţia în care documentaţia transmisă de Beneficiar nu va fi completă finanţarea 
nerambursabilă nu va fi acordată. 

(8) Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiei privind depunerea raportului final de activitate 

2.3. Valoarea totală a finanţării nerambursabile 

 

2.4. Modalitatea de acordare a finanţării nerambursabile 

1.7.  
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şi raportului financiar va fi sancţionată cu interzicerea participării acestuia la obţinerea ulterioară de finanţări 
nerambursabile pentru următorul an financiar şi Beneficiarul va fi obligat să restituie Autorităţii Finanţatoare 
tranşele anterioare primite. 

(9) Beneficiarul  trebuie să participe la fiecare cerere de rambursare, cu contribuţia proprie la 
cheltuielile totale ale proiectului, conform Capitolului 2, pct. 2.3, art. 7, din prezentul Ghid de finanţare 
nerambursabilă. În cazul în care Beneficiarul nu face dovada acestei participări, Autoritatea Finanţatoare va 
suspenda plăţile ulterioare şi Beneficiarul va fi obligat să restituie Autorităţii Finanţatoare tranşele anterioare 
primite. 
 
 
 

Art. 9  
(1) Există trei categorii de criterii de eligibilitate:  

a) Solicitanţii care pot depune un proiect cu finanţare nerambursabilă; 
b) Proiectele care pot primi o finanţare nerambursabilă; 
c) Tipurile de cheltuieli care pot fi luate în considerare în stabilirea sumei reprezentând finanţarea 

nerambursabilă. 
 
 
 

Art. 10 
Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
a) să fie persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte 

religioase recunoscute conform legii; 
b) să aibă principalele activităţi din proiect incluse în documentele statutare; 
c) să aibă sediul social, punct de lucru, filiala sau sucursala înregistrate în judeţul Galaţi. 

 
Art. 11 

(1) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un Beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare 
nerambursabilă de la Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi în decursul unui an fiscal; 

(2) Solicitanţii sunt obligaţi să prezinte o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în 
prevederile alineatelor mai sus menţionate (Anexa nr.  3). 

 
Art. 12 
(1) Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil 

solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 
a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei 

pentru asigurările sociale de stat; 
b) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 
c) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt 

contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care Autoritatea Finanţatoare poate aduce ca dovadă 
mijloace probante în acest sens; 

d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de 
lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(2) Solicitanţii trebuie să depună odată cu cererea de finanţare nerambursabilă o declaraţie pe propria răspundere că 
nu se încadrează în nici una din situaţiile mai sus menţionate (Anexa nr. 4). 

 
Art. 13 
(1) Solicitanţii pot acţiona individual sau în parteneriat; 
(2) Partenerii solicitanţilor trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi solicitanţii.  

 
 
 

Art. 14 
Mărimea proiectelor: nu există nicio restricţie referitoare la valoarea totală a proiectului. Valoarea totală a 

finanţării nerambursabile acordate se va încadra în limita maximă prevăzută în Capitolul II, pct. 2.3  art. 7  alin. (2). 
 
Art. 15 
Durata proiectelor: va respecta principiul neretroactivităţii şi reprezintă intervalul cuprins între data semnării 

contractului de finanţare  şi cel târziu 15 noiembrie 2018. 
Art. 16 
Tipurile de proiecte finanţabile: 

(1) Proiecte sociale, cu excepţia celor care contravin legii, ordinii publice şi bunelor moravuri. 
 
 

 
Art. 17 
Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 

generale: 

CAPITOLUL III – CRITERII DE ELIGIBILITATE 

3.1.  Eligibilitatea solicitanţilor 

1.8.  

3.2.  Eligibilitatea proiectelor 

3.3.   Eligibilitatea cheltuielilor 
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(1) Să fie necesare pentru realizarea proiectului; 
(2) Să fie prevăzute în bugetul proiectului şi să fie în conformitate cu principiile unui management financiar 

riguros, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi un raport optim cost/beneficiu; 
(3) Să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului. 

Art. 18  
(1) Cheltuielile eligibile pentru pentru proiectele sociale, care vor fi luate în considerare sunt 

următoarele: 
a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului social, precum cheltuielile 

materiale şi servicii, cheltuieli de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, prestări servicii, premii 
şi altele asemenea; 

b) achiziţionarea de dotări (altele decât mijloacele fixe) necesare derulării programului sau 
proiectului social; 

c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern şi internaţional ale 
participanţilor/invitaţilor/beneficiarilor proiectului (grupului ţintă); 

d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, 
tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate; 

e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor; 
f) diurna, acordată în condiţiile legii; 
g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a 

acţiunii/proiectului/programului social. 
(2)  Cheltuielile prevăzute la alin.(1)  lit.b)  se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul 

finanţării nerambursabile acordate. 
(3)  Cheltuielile prevăzute la alin (1) lit. e) se acoperă în limita unui procent de 10% din totalul finanţării 

nerambursabile acordate. 
Cheltuielile prevăzute la alin (1) lit. g) se acoperă în limita unui procent de maxim 10% din totalul finanţării 
nerambursabile acordate pentru cheltuieli de personal şi administrative aferente managementului de proiect 
şi în limita unui procent de maxim 60% din totalul finanţării nerambursabile acordate, pentru cheltuieli de 
personal aferente specialiştilor certificaţi cu documente legale de atestare profesională. 

(4) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor 
sau pentru activităţi care nu sunt incluse în proiect. 

(5) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit. 
 

Art. 19 
Justificarea cheltuielilor se va face luând în considerare următoarele aspecte: 

a) cheltuiala a fost realizată pentru proiect (este dovedită legătura directă cu proiectul); 
b) cheltuiala a fost efectuată pe perioada de implementare a proiectului; 
c) Beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată, pentru fiecare tip de cheltuială, în 

copie, semnate şi ştampilate, cu menţiunea “conform cu originalul”; 
d) Beneficiarul a dovedit realizarea activităţii pentru care a fost efectuată cheltuiala în cauză, pe baza 

raportului intermediar/final de activitate şi a raportului financiar; 
e) facturile sunt emise pe numele Beneficiarului finanţării; 
f) facturile sunt completate conform legii cu detalierea exactă a produsului sau serviciului; 
g) toate documentele justificative externe, emise de către un prestator din afara României către 

Beneficiarul finanţării, se vor prezenta la decont însoţite de traducerea acestora în limba română. Traducerea 
trebuie să fie efectuată, semnată şi ştampilată de către un traducător autorizat. 

Art. 20 
Cererea de rambursare va fi însoţită de următoarele documente justificative: 
(1) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul (după caz), factura fiscală, 

chitanţa sau ordinul de plată, precum şi diagrama de cazare cu semnătura şi ştampila structurii de primire 
turistică, a cărei clasificare trebuie să fie de maximum 3 stele sau margarete. În cazul în care cazarea s-a 
făcut într-o structură de primire turistică de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din 
tariful de cazare perceput; 

(2) pentru decontarea cheltuielilor de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor se vor prezenta: 
contractul (după caz), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată şi lista de participanţi (Lista de 
participanţi va conţine: numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura participantului); 

Atenţie! Nu se decontează cheltuielile pentru alcool şi tutun. 
(3) pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: contractul (după caz), factura fiscală, chitanţa sau 

ordinul de plată, biletele de călătorie, ordinele de deplasare, bonuri taxe autostradă, bonuri trecere poduri, 
bonuri fiscale conţinând codul de identificare fiscală al Beneficiarului; foi de parcurs (anexa 11 din Ordinul 
nr. 599/2008); declaraţia pe propria răspundere a Beneficiarului privind realitatea numărului de kilometri 
parcurşi şi consumul de combustibil pentru realizarea scopului proiectului etc, după caz şi se vor deconta 
următoarele: 

a) mijloace de transport auto închiriate; 
b) combustibil (7,5 l/ 100 km) pentru mijoacele de transport aflate în proprietatea Beneficiarului 

şi/sau închiriate, deţinute cu contract de comodat de Beneficiar, utilizate pentru realizarea Proiectului 
conform Cererii de finanţare şi bugetului Proiectului. La deplasările intrajudeţene se vor deconta 7,5 litri 
carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă, (conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 
1860/2006), stabilită conform www.distanta.ro. Beneficiarul va prezenta: Declaraţia pe propria răspundere 
privind realitatea numărului de kilometri parcurşi şi consumul de combustibil pentru realizarea scopului 

http://www.distanta.ro/
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proiectului; bonul fiscal ce va conţine codul de identificare fiscală al Beneficiarului cu data de cel mult cu o 
zi înaintea deplasării sau din perioada deplasării, Foaia de parcurs semnată atât de Beneficiar cât şi la 
destinaţia deplasării etc. La deplasările interne (în interiorul localităţii) Beneficiarul va prezenta: Declaraţia 
pe propria răspundere privind numărul de kilometri parcurşi şi consumul de combustibil pentru realizarea 
scopului proiectului; bonul fiscal ce va conţine codul de identificare fiscală al Beneficiarului cu data de cel 
mult cu o zi înaintea deplasării sau din perioada deplasării, Foaia de parcurs semnată atât de Beneficiar cât şi 
la destinaţia deplasării etc; 

c) cheltuieli conexe transportului: taxe pentru trecerea podurilor, taxe privind circulaţia pe drumurile 
publice etc., prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 

d) bilete de călătorie pentru transportul în comun intrajudeţean şi urban: tramvai, autobuz, microbuz 
şi tren. Beneficiarul va prezenta pentru decontare: tabelul conţinând datele de identificare ale 
participanţilor/invitaţilor (nume, prenume, CNP, semnătura), precum şi biletele utilizate. De asemenea, 
Beneficiarul va prezenta o Declaraţie pe propria răspundere privind realitatea listei persoanelor pentru care 
se solicită decontarea biletelor de călătorie; 

e) bilete de avion, care se vor deconta în condiţiile legislaţiei aplicabile Autorităţii Finanţatoare. 
(4) pentru plata cheltuielilor privind închirierea de spaţii şi/sau aparatură se vor prezenta: contractul de 

închiriere (după caz), factura fiscală şi chitanţă sau ordinul de plată; 
(5) pentru plata  cheltuielilor de promovare şi publicitate (afişe, programe, invitaţii, anunţuri, bannere 

publicitare, bilete etc.) se vor prezenta: contractul (după caz),  factura fiscală, chitanţă sau ordinul de plată şi 
un exemplar din fiecare produs; 

(6) pentru plata cheltuielilor privind realizarea de tipărituri (cărţi, broşuri, cataloage, albume etc.) se 
vor prezenta: contractul (după caz), factura fiscală, chitanţă sau ordinul de plată şi 3 exemplare din fiecare 
produs; 

(7) pentru plata cheltuielilor privind prestările de servicii ale persoanelor care colaborează la 
organizarea şi desfăşurarea proiectelor, se vor prezenta: contractele încheiate conform dispoziţiilor legale în 
vigoare, rapoartele de activitate asumate de aceste persoane, procesele verbale de recepţie a serviciilor 
contractate; 

(8) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul, după caz, factura fiscală, 
nota intrare recepţie, bonul de consum şi chitanţă sau ordinul de plată.  

(9) pentru plata  altor cheltuieli, se vor prezenta documente justificative (după caz) în conformitate cu 
prevederile legale. Orice cheltuială efectuată pentru participanţi va fi însoţită de o Listă a participanţilor care 
va conţine: numele şi prenumele, CNP şi semnătura; 

(10) Pentru plata cheltuielilor de personal se vor prezenta următoarelor documente justificative: 
a) Pentru cheltuielile de personal aferente specialiştilor implicaţi direct în activităţi cu beneficiarii 

din proiect:  documente legale de atestare profesională şi angajamentul legal încheiat; 
b) Pentru plata salariului net: statul de plată semnat de fiecare salariat în parte pentru suma primită 

sau statul de plată fără semnături însoţit de dovada plăţii pe card a salariilor (extras de cont, OP, 
centralizator); 

c) Pontaj semnat de managerul de proiect; 
d) Raport de activitate pentru fiecare salariat cu detalierea activităţilor efectuate în cadrul 

implementarii proiectului, aprobat de managerul de proiect; 
e) Pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat (angajat şi angajator): copii după ordinele de plată. 

 
Atenţie! Nu se vor deconta plăţile efectuate cu numerar cu o valoare mai mare de 100 lei cu excepţia 
cheltuielilor privind transportul. 

 
Art. 21 
Cheltuieli neeligibile sunt: 

a) provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare; 
b) dobânzi datorate; 
c) comisioane bancare; 
d) cumpărări de terenuri,  clădiri, autovehicule; 
e) pierderi de schimb valutar; 
f) cheltuieli ale unor studii pregătitoare sau altor activităţi pregătitoare; 
g) aporturi de tipul contribuţiei în natură (ex: teren, proprietate imobiliară, integrală sau parţială, bunuri de 

folosinţă îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor persoane fizice private sau 
persoane juridice); 

h) elemente deja finanţate prin alte proiecte/finanţări; 
i) credite la terţe părţi; 
j) cheltuieli cu alcool şi tutun. 

 
 
 
 
 
 

Art. 22 
(1) Cererile de finanţare nerambursabilă pot fi completate în format electronic. 

CAPITOLUL IV – REGULI PRIVIND MODUL DE SOLICITARE A FINANŢĂRII 

NERAMBURSABILE 

4.1. Procedura de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă  
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(2) Cererea de finanţare trebuie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal şi de către 
reprezentantul financiar al solicitantului (Anexa nr. 1). 

(3) Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor etc.) sau omiterea 
informaţiilor înscrise în câmpurile formularului, pot conduce la respingerea cererii de finanţare pe motiv de 
neconformitate administrativă. 

(4) În faţa formularului Cerere de finanţare nerambursabilă - Anexa nr. 1, Solicitantul va adăuga 
Opis-ul documentaţiei cuprinse în Solicitarea de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, conform 
Anexei nr. 13a sau 13b, după caz. 

(5) Solicitantul  va preciza lista documentelor care sunt confidenţiale, protejate de un drept de 
proprietate intelectuală sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune că documentele nu sunt 
confidenţiale. 

(6) Documentaţia sigilată se transmite împreună cu scrisoarea de înaintare, transmisă în original. 
Scrisoarea de înaintare nu va fi inclusă în plicul/coletul care conţine documentaţia, ci în afara 
plicului/coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.  

(7) Documentaţia se va depune în aşa fel încât să fie primită de către Autoritatea Finanţatoare 
înainte de termenul limită de depunere specificat în Anunţul de participare.  

(8) Documentaţia trebuie să conţină toate documentele şi informaţiile solicitate şi se va depune:  
a) Fie prin servicii poştale/de curierat la: sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor, 

nr. 7, Galaţi, cod poştal 800119 - Registratură, astfel: LUNI – JOI: 8:00 – 16:30, VINERI – 8:00 – 14:00.  
b) Fie prin livrare directă la sediul autorităţii finanţatoare, în schimbul unei confirmări de 

primire, la: Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor, nr. 7, Galaţi, - Registratură, cod poştal 800119, 
România, astfel: LUNI – JOI: 8:00 – 16:30, VINERI – 8:00 – 14:00. 

(8) Solicitantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că documentaţia sa este primită si 
înregistrată de către Autoritatea Finanţatoare până la data limită pentru depunerea acesteia, stabilită în 
Anunţul de participare.   

(9) Documentaţia va fi înregistrată în ordinea primirii numai de către Registratura Consiliului 
Judeţean Galaţi, precizându-se numărul de înregistrare, data şi ora depunerii acesteia. 

(10) Documentaţia depusă prin orice alte mijloace nu va fi luată în considerare. Documentaţia depusă 
la altă adresă decât cea indicată va fi respinsă ca inacceptabilă şi returnată nedeschisă. 

(11) Documentaţia se depune în 2 exemplare, din care 1 (un) original şi 1 (una) copie, precum şi pe 
suport CD (care va conţine cererea de finanţare, anexele acesteia şi bugetul proiectului). 

(12) Plicurile conţinând exemplarele respective trebuie marcate corespunzător ca ORIGINAL şi 
COPIE. În cazul unei discrepanţe între original şi copie, va prevala originalul. 

(13) Plicul/coletul ce conţine cele două exemplare  marcate corespunzător ca ORIGINAL şi COPIE  
va purta următoarele informaţii obligatorii:  

a) Numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;  
b) Adresa autorităţii finanţatoare indicată, la care este depusă documentaţia;  
c) Menţiunea „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a documentaţiilor”.  
(14) Plicul/coletul  trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa solicitantului, pentru a permite 

returnarea documentaţiei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul.  
(15) Dacă plicul/coletul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea Finanţatoare nu 

îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea documentaţiei.      
(16) Plicul/coletul conţinând documentaţia se primeşte de către Autoritatea Finanţatoare numai dacă 

este intact, sigilat şi netransparent. 
(17) Documentaţia primită se păstrează nedeschisă de Autoritatea Finanţatoare, până la data şi ora 

începerii şedinţei de deschidere. 
(18) Documentele trebuie să fie tipărite cu cerneală neradiabilă şi vor fi numerotate, semnate şi 

ştampilate pe fiecare pagină.  
(19) Solicitantul are dreptul de a-şi retrage documentaţia, prin notificare scrisă adresată Autorităţii 

Finanţatoare, până la data şi ora deschiderii documentaţiilor.  
(20) Solicitantul poate modifica conţinutul documentaţiei, până la data şi ora stabilită pentru 

depunerea documentaţiilor, adresând pentru aceasta Autorităţii Finanţatoare o cerere de retragere a 
documentaţiei în vederea modificării. Autoritatea Finanţatoare nu este răspunzătoare în cazul imposibilităţii 
solicitantului de a depune noua documentaţie, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în Anunţul de 
participare. Transmiterea oricăror modificări trebuie făcută în conformitate cu procedura indicată mai sus, cu 
amendamentul că pe plic se va marca, corespunzător, „MODIFICARE”.  

(21) Solicitantul nu are dreptul de a-şi retrage sau a-şi modifica documentaţia după expirarea datei 
limită pentru depunerea acestora, decat sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea 
contractului de finanţare nerambursabilă. 
Atenţie! Solicitantul are obligaţia de a anexa un opis al documentelor prezentate. 

 
 

 
Art. 23 
(1) Solicitanţii trebuie să depună documentele de calificare în următoarea ordine : 

a) Cererea de finanţare  (Anexa nr. 1); 
b) Bugetul proiectului (Anexa nr. 2, 2.1); 

4.1.1.  Documentele de calificare pentru persoane juridice fără scop patrimonial 
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c) CV-ul reprezentantului solicitantului, al managerului de proiect (responsabilului de proiect) şi al 
managerului financiar (responsabilului financiar) şi CV-ul persoanei juridice fără scop patrimonial (asociaţii ori 
fundaţii constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute conform legii; 

d) Declaraţie conform art. 12 din  Legea nr.350/2005 (Anexa nr. 3); 
e) Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 4) şi copie conform cu originalul, după 

buletinul/cartea de identitate a reprezentantului legal; 
f) Copie conform cu originalul, după documentele statutare, pentru solicitant şi parteneri după caz; 
g) Copie conform cu originalul, după Certificatul de înregistrare Fiscală, a solicitantului şi partenerilor după 

caz; 
h) Copie conform cu originalul, după Certificatul de Înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, a 

solicitantului şi partenerilor după caz; 
i) Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi parteneri după caz; 
j) Acord de asociere/parteneriat  al solicitantului; 
k) Certificatele de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară Locală şi Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Galaţi, care să stipuleze că solicitantul nu are datorii, pentru luna precedentă datei de 
depunere a proiectului (în original). Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea 
perioadei de contestaţie, conform art. 38 ; 

l) Dovada CONTRIBUŢIEI, în numerar, din partea Beneficiarului,  justificată prin extras de cont semnat şi 
ştampilat de banca emitentă, alcătuită din: 

- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;  
- valoarea totală neeligibilă a proiectului. 
Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, conform 

art. 38. 
m)  Dovada sediului.  

(2) Nedepunerea tuturor documentelor de calificare solicitate mai sus, cu excepţia punctelor k) şi l), 
duce la respingerea documentaţiei depuse, pentru neconformitate administrativă. 

(3) Fiecare filă/pagină scrisă a documentaţiei, de la prima până la ultima pagină, va fi numerotată în 
mod crescător şi va purta ştampila şi semnătura solicitantului. 
 
 
 

Art. 24 
(1) Solicitanţii trebuie să depună documentele de calificare în următoarea ordine : 

a) Cererea de finanţare (Anexa nr. 1); 
b) Bugetul proiectului (Anexa nr. 2, 2.1); 
c) CV-ul managerului de proiect, al managerului financiar (responsabilului financiar) şi CV-ul persoanei fizice 

autorizate; 
d) Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 (Anexa  nr. 3); 
e) Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 ( Anexa nr. 4); 
f) Copie conform cu originalul, după buletinul/cartea de identitate al/a persoanei fizice şi documentele 

statutare ale partenerilor, după caz; 
g) Copie conform cu originalul,  a documentului care atestă calitatea de persoană fizică (forma de 

înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional), în conformitate cu prevederile legale din România; 
h) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi sau alte documente 

echivalente; 
i) Acord de asociere/parteneriat  al solicitantului; 
j) Certificatele  de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară Locală şi Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Galaţi,  care să stipuleze că solicitantul  nu are datorii fiscale, pentru luna precedentă datei 
de depunere a proiectului (în original). Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea 
perioadei de contestaţie, conform art. 38; 

k) Dovada CONTRIBUŢIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, justificată prin extras de cont semnat şi 
ştampilat de banca emitentă, alcătuită din: 
- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului,  
- valoarea totală neeligibilă a proiectului. 
Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, 
conform art. 38. 

(2) Nedepunerea tuturor documentelor de calificare solicitate mai sus, cu excepţia punctelor j) şi k) duce la 
respingerea documentaţiei depuse, pentru neconformitate administrativă. 

(3) Fiecare filă/pagină scrisă a documentaţiei, de la prima până la ultima pagină, va fi numerotată în mod 
crescator şi va purta ştampila şi semnătura solicitantului. 
 
 

 
Art. 25 
(1) Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă va fi publicat pe site-ul 

Consiliului Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro, şi în presa locală, în conformitate cu prevederile Legii nr.  350/2005. 
(2)       Orice documentaţie primită după termenul limită va fi respinsă, conform legii. 

 
 

4.1.2. Documentele de calificare pentru persoane fizice  

4.2. Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă 

4.3.    Clarificări 

http://www.cjgalati.ro/
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Art. 26 
Clarificările se pot obţine de la sediul Autorităţii Finanţatoare, e-mail: finantare@cjgalati.ro;  tel./fax: 

0236/410530, dar numai după publicarea în presa locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi www.cjgalati.ro, a 
Anunţului de participare, în condiţiile prevăzute de art. 23 alin. (1), (2), (3) şi (4)  din Legea nr. 350/2005: 

“(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care a obţinut, în condiţiile 
prezentei legi, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect are 
dreptul de a solicita şi de a primi clarificări din partea autorităţii finanţatoare. 

(2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, 
dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor 
de proiect. 

 (3) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu 
cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect. 

(4) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificării, 
documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi este obligată să comunice în scris tuturor 
solicitanţilor orice astfel de completare. Transmiterea comunicării trebuie să respecte intervalul de timp 
prevăzut la alin.(3).” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 27 
(1) Documentele vor fi evaluate de către Autoritatea Finanţatoare, Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi,  prin 

Comisia de evaluare şi selecţionare constituită în acest scop. În evaluarea tuturor proiectelor solicitanţilor se va urmări: 
a) Conformitatea documentelor de calificare; 
b) Eligibilitatea solicitanţilor, partenerilor şi proiectelor; 
c) Evaluarea calităţii propunerilor şi evaluarea financiară. 

(2) Selecţia şi evaluarea cererilor de finanţare se va face pe baza criteriilor de selecţie (Anexele nr. 8),  
aprobate prin prezentul Ghid, de către Comisia de evaluare şi selecţionare. 
 

Art. 28 
(1) Criteriile de evaluare pentru proiectele sociale sunt: 

a. Cantitative: 
 

Nr. 
crt. Criteriu 

Local Judetean * 

5 puncte 6 puncte 

1 Proximitate   

1.1. Localităţi implicate   

2 Relevanţa   

2.1.  Importanţa subiectului: 
subiectul abordat răspunde 
unei probleme reale a 
comunităţii locale 

  

2.2. Mesajul acţiunii   

3 Impact   

3.1. Participanţi   

3.2. Beneficiarii direcţi sunt 
cuantificaţi, fiind prezentate 
criteriile şi modalităţile de 
selecţie ale acestora 

  

4 Vizibilitatea proiectului   

4.1. Metodele de promovare şi 
diseminare sunt prezentate 
detaliat, adaptate publicului 
ţintă şi contribuie la 
atingerea obiectivelor 
proiectului 

  

4.2. Prezenţa Autorităţii 
Finantatoare la proiect 

  

CAPITOLUL V – MODALITATEA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

5.1. Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă. 

Informaţii suplimentare 
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 TOTAL 42 puncte 

    Judeţean * - Grup ţintă din cel putin 3 (trei) UAT-uri locale 
b. Calitative: 

Nr. crt. Criteriu Punctaj maxim 
1 Calitatea proiectelor 38 puncte     

(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 
1.1. Originalitatea subiectului abordat şi caracterul inovator 

al proiectului  
8 puncte 

1.2. Obiectivele proiectului sunt SMART şi contribuie la 
atingerea obiectivului programului 

10 puncte 

1.3. Corelarea dintre obiective si activitati 10 puncte 
1.4. Structura de personal propusă pentru proiect este 

corespunzătoare pentru realizarea activităţilor propuse 
(numărul, rolurile şi responsabilităţile) 

10 puncte 

2 Buget 20 puncte (2.1.+2.2.) 
2.1. Cost/Beneficiar 10 puncte 
2.2. Cheltuielile sunt justificate, oportune, nu sunt 

supraestimate 
10 puncte 

 TOTAL 58 puncte 
 

(2) La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferenţe mai mari de 10 puncte între membrii Comisiei de 
evaluare şi selecţionare constituită în acest scop. 
 

(3) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul trebuie să întrunească un punctaj total de minim de 
60 de puncte  la criteriile de evaluare cantitative si calitative insumate: (a + b) ≥ 60. La evaluarea 
proiectelor nu sunt acceptate diferenţe mai mari de 10 puncte între membrii Comisiei de evaluare şi 
selecţionare constituită în acest scop 

 
(4) Proiectele vor fi selecţionate în vederea finanţării în ordinea clasamentului rezultat ca urmare a evaluării, în limita 

sumelor disponibile. Clasamentul se realizează  în ordinea descrescătoare a punctajelor. 
 

 
 
 

Art. 29 
Înainte de deschiderea plicului/coletului care conţine plicurile marcate ORIGINAL şi COPIE care 

cuprind documentaţiile depuse de către solicitant, membrii Comisiei de evaluare şi selecţionare au obligaţia 
de a completa declaraţia prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentul Ghid de finanţare nerambursabilă. 

Art. 30 
Deschiderea plicului/coletului care conţine plicurile marcate ORIGINAL şi COPIE, care cuprinde 

documentaţiile depuse de către solicitant, se face astfel: 
(1) deschiderea plicului cu numărul de înregistrare 25.001, începând cu primul înregistrat şi 

continuând apoi în ordinea cronologică a recepţiei solicitărilor de finanţare; 
(2) verificarea existenţei celor două plicuri marcate corespunzător ca ORIGINAL şi COPIE. 
 

Art. 31 
(1) Verificarea documentaţiei: 

a) Deschiderea plicurilor marcate ORIGINAL şi COPIE; 
b) Anunţarea titlului proiectului şi a denumirii solicitantului de către preşedintele comisiei de 

evaluare şi selecţionare; 
c) Verificarea existenţei documentelor de calificare conform Cap. 4, pct. 4.1.1, art. 25 şi pct. 

4.1.2. , art. 26 şi completarea formularelor prevăzute în Anexele 7a şi 7b, după caz; 
d) Verificarea eligibilităţii  solicitanţilor, proiectelor  şi a cheltuielilor conform Cap.3 pct.3.1; 

pct. 3.2 şi pct.3.3; 
e) Evaluarea proiectelor conform criteriilor de evaluare, prevăzute în                     Anexa nr. 8. 

(2) Fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţionare va nota pe formularul tip al grilei de 
evaluare (Anexa nr. 8), atât punctele acordate la fiecare capitol al grilei, cât şi punctajul total. La evaluarea 
proiectelor nu sunt acceptate diferenţe mai mari de 10 puncte între membrii Comisiei de evaluare şi selecţionare 
constituită în acest scop; 

(3) Fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţionare va semna la finalul evaluării grila 
completată pentru fiecare proiect în parte; 

(4) Punctajul final al unui proiect va fi calculat prin efectuarea mediei aritmetice a punctajelor 
acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţionare şi va fi consemnat în procesul verbal al 
şedinţei de evaluare şi selecţionare.  

(5) Proiectele vor fi selecţionate în vederea finanţării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, în 
limita fondurilor alocate pentru finanţarea nerambursabilă;   

5.2. Procedura de evaluare 

Informaţii suplimentare 
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(6) Pe baza procesului verbal al şedinţei de evaluare şi selecţionare, Autoritatea Finanţatoare va 
face public anunţul de adjudecare a contractelor de finanţare nerambursabilă şi va întocmi proiectul de 
hotărâre privind acordarea finanţării nerambursabile. 

 
 

Art. 32 
(1) Rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul Consiliului Judetean Galaţi, www.cjgalati.ro, afişate la 

sediul instituţiei din Galaţi, str. Eroilor, nr. 7 şi transmise prin e-mail fiecărui Participant (conform datelor de contact 
prezentate în cererea de finanţare depusă şi evaluată). Decizia de a respinge o cerere de finanţare nerambursabilă sau de 
neacordare a finanţării nerambursabile poate avea la bază unul din următoarele motive: 

a) Documentaţia a fost depusă după termenul limită precizat în Anunţul de Participare; 
b) Documentaţia de clarificare  este incompletă sau nu este conform condiţiilor impuse; 
c) Solicitantul sau unul din parteneri sunt neeligibili; 
d) Proiectul este neeligibil (ex. obiectivul propus prin proiect nu este acoperit de programul anual de finanţare, 

proiectul depăşeşte durata maximă permisă, respectiv 15 noiembrie 2018, cofinanţarea nu este asigurată etc); 
e) Proiectul nu întruneşte minimum 60 de puncte în grila de evaluare. 
 

 
 

Art. 33 
Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor va îndeplini atribuţiile prevăzute la Cap.5, pct. 5.2, 

din prezentul Ghid de finanţare şi art. 72 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Activitatea Comisiei de evaluare şi selecţionare se va desfăşura până la data depunerii documentelor 
conform art. 25 literele k) şi l) şi art. 26 literele j) şi k). 

Comisia de evaluare şi selecţionare va fi constituită prin Dispoziţie a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Galaţi şi va avea 3 membri, funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate.   

Secretariatul Comisiei de evaluare şi selecţie va fi asigurat de un angajat al Direcţiei de Dezvoltare 
Regională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi.  

 
 
 
Art. 34 

(1) Solicitanţii pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data 
publicării şi transmiterii rezultatului selecţiei de oferte, conform art. 36 alin (1). 

(2)  Contestaţiile vor fi soluţionate de Autoritatea Finanţatoare în termen de 3 zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. 

(3) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către comisia constituită prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judetean Galaţi. 

(4)     Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele: 
a) datele de identificare ale contestatarului; 
b) numărul de înregistrare al cererii de finanţare şi titlul proiectului; 
c) motivele contestaţiei şi probele pe care îşi întemeiază contestaţia; 
d) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. 

 
 
 
 
 

Art. 35 
Autoritatea Finanţatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 

finanţare nerambursabilă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi de 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 

Art. 36 
(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de 

document scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. 
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă 

primirea. 
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: 

a) scrisoare prin poştă cu confirmare de primire; 
b) fax: 0236/410530;  
c) e-mail: finantare@cjgalati.  

5.3.       Rezultatele evaluării 

Informaţii suplimentare 

5.4. Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor 

 

5.5. Contestaţii 

 

CAPITOLUL VI – ANULAREA  APLICĂRII  PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA 

CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 

CAPITOLUL VII – COMUNICAREA 

http://www.cjgalati.ro/
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(5) În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile 
prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de 
validitate ale unui act juridic. 

(6) Autoritatea Finanţatoare are obligaţia de a nu face nicio discriminare între solicitanţi din punctul 
de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicări. 
 

 
 

Art. 37 
Obligaţiile Beneficiarului finanţării nerambursabile sunt: 

(1)     Să utilizeze finanţarea nerambursabilă numai în scopul realizării proiectului. 
(2)     Să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în concordanţă cu descrierea din 

cererea de finanţare, cu scopul de a atinge obiectivele menţionate. 
(3)     Să nu utilizeze finanţarea nerambursabilă pentru activităţi generatoare de profit.  
(4)     Să depună la sediul autorităţii finanţatoare, în termen de cel mult 15 de zile de la 

finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2018, Raportul final de activitate şi Raportul 
financiar însoţite de documentele justificative (Anexa nr. 9, Anexa nr. 10), conform programului de lucru al 
Consiliului Judeţean Galaţi înscris la art. 24 alin (8) din prezentul Ghid. 

(5)     Să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico – 
financiare ale proiectului şi să le prezinte Autorităţii Finanţatoare, ori de câte ori îi sunt solicitate. 

(6)     Să întocmească şi să prezinte Autorităţii Finanţatoare ori de câte ori este solicitat, pe 
timpul derulării proiectului, rapoarte de activitate cu privire la stadiul implementării acestuia, cheltuielile 
efectuate la data solicitării şi stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse în proiect, precum şi orice alte date pe 
care Autoritatea Finanţatoare le solicită cu privire la derularea proiectului.  

(7)     Să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă 
desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările Autorităţii Finanţatoare în legătură cu modul de 
utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea nerambursabilă primită. 

(8)     Să realizeze Rapoartele financiare intermediare pentru sumele alocate de către Autoritatea 
Finanţatoare şi sumele reprezentând contribuţia Beneficiarului prevăzută în cererea de finanţare (Anexa nr. 
10).  

(9) Să asigure CONTRIBUŢIA, în numerar, alcătuită din: 
- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului,  
- valoarea totală neeligibilă a proiectului. 
(10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din 

fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi în Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(11) Să  anunţe imediat, în scris, Autoritatea Finanţatoare de eventualele schimbări intervenite în 
derularea contractului  

(12) Modificările contractului, referitoare la realocări între liniile bugetului de maxim 15% din 
valoarea acestora, pot fi făcute numai cu notificarea prealabilă a Autorităţii Finanţatoare şi numai după 
primirea acordului scris a acesteia. Modificările nu vor afecta suma maximă a finanţării solicitate şi vor 
respecta ponderea tipurilor de cheltuieli prevăzute în Ghid. 

(13) Alte obligaţii stabilite prin prezentul Ghid, actele normative în vigoare. 
 
Art. 38 
Prezentul Ghid de finanţare nerambursabilă se completează cu prevederile actelor normative menţionate la 

Capitolul I, punctul 1.1 – Temei legal. 
 
 
 

Art. 39 
 
Următoarele  anexe fac parte integrantă din prezentul Ghid: 
a) Anexa nr. 1 – Formular tip – Cerere de finanţare nerambursabilă; 
b) Anexa nr. 2 şi nr. 2.1  – Formulare Buget proiecte sociale; 
c) Anexa nr. 3 – Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005; 
d) Anexa nr. 4 –  Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005; 
e) Anexa nr. 5 –  Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate – pentru membrii comisiei de 

evaluare şi selecţionare din cadrul autorităţii finanţatoare; 
f) Anexa nr. 6 – Contract de finanţare nerambursabilă; 
g) Anexa nr. 7a – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane juridice fără scop 

patrimonial; 
h) Anexa nr. 7b – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane fizice; 
i) Anexa nr. 8 – Grilă de evaluare proiecte sociale; 
j) Anexa nr. 9 – Formular Raport intermediar/final de activitate; 
k) Anexa nr. 10 – Formular Raport intermediar/final financiar proiecte sociale; 
l) Anexa nr.11 – Declaraţie de imparţialitate pentru Beneficiarul finanţării nerambursabilă  – se va 

completa doar de Beneficiar la încheierea contractului de finanţare nerambursabilă; 

CAPITOLUL VIII – OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI FINANȚĂRII NERAMBURSABILE 

CAPITOLUL IX – ANEXE 
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m) Anexa nr. 12 – Cerere de rambursare; 
n) Anexa nr. 13a – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă din  

fonduri publice (pentru persoane juridice fără scop patrimonial); 
o) Anexa nr. 13b – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă din  

fonduri publice (pentru persoane fizice). 
 

 
 

 
Formular Cerere de Finanţare nerambursabilă      ANEXA nr.  1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Numele/Denumirea  Solicitantului:  
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NOTĂ 
Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu cea mai mare atenţie 
Toate câmpurile sunt obligatorii. Necompletarea datelor solicitate va conduce la respingerea cererii de 
finanţare. 
Atentie! Persoana împuternicită să redacteze prezenta cerere, cât şi conducerea structurii în numele căreia 
se face solicitarea îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor. 
 

I. Solicitantul 
1.Solicitant: 
Numele :____________________________________________________________________                                     
(Prescurtarea):______________________________________________________________ 
Adresa:____________________________________________________________________ 
Cod fiscal/(CNP-persoană fizică):________________________________________________ 
Telefon:___________________________________________________________________ 
Fax :______________________________________________________________________ 
E-mail:_____________________________________________________________________ 
 
2. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: 
Nume, prenume:_______________________________________________________________ 
Telefon:___________________________________________________________________                                                                   
Fax:_______________________________________________________________________ 
E-mail:_____________________________________________________________________ 
Declaratie: „Subsemnatul _____________________________, în nume propriu/ în calitate de reprezentant 
al _________________________________ declar pe proprie raspundere şi în deplină cunoştinţă a art.326 
Cod penal privind infracţiunea de fals în declaraţii faptul că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt în 
conformitate cu realitatea.” 
Semnatură__________________________________________________________ 
 
3. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 2): 
Nume, prenume:_____________________________________________________________ 
Telefon:____________________________________________________________________                                                                  
Fax:_______________________________________________________________________ 
E-mail:______________________________________________________________________ 
Semnatură:_________________________________________________________________ 
 
4. Responsabilul financiar: 
Nume, prenume:_____________________________________________________________ 
Telefon:___________________________________________________________________                                                                  
Fax:______________________________________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________________ 
Semnatură:_________________________________________________________________ 
 
 

II. Prezentarea proiectului 
 

1. Titlul proiectului: trebuie să fie clar, concis, să exprime clar obiectivul proiectului. 
2. Justificarea proiectului: prezentarea problemei care urmează a fi soluţionată prin intermediul Proiectului, 
schimbările care se vor produce prin implementarea Proiectului, rezultate concrete, aşteptate şi evaluarea rezultatelor. 

(Maxim 15 rânduri) 
3. Scopul proiectului: ce intenţionează să realizeze proiectul. 

(Maxim 5 rânduri) 
 

4. Obiectivele proiectului, activităţile şi durata acestora, grupul ţintă: 
Nr. 
crt. 

Obiectiv general Obiective specifice Activităţile 
proiectului 

Durata 
activităţilor 

Grupul ţintă 

      
      
      
      

Atenţie! Perioada de implementare a Proiectului reprezintă intervalul cuprins între data semnării contractului de 
finanţare şi cel târziu 15 noiembrie 2018. 

 
5. Surse de finanţare preconizate: pot fi surse proprii (se vor constitui din resursele Solicitantului) şi surse atrase 

(donaţii, sponsorizări). Sursele atrase nu pot fi finanţări de la alte autorităţi publice. În cererea de finanţare 
nerambursabilă se vor detalia sursele atrase, provenienţa şi valoarea (suma) după cum urmează: 

Nr. crt. Sursa de finanţare Valoare (lei) 
1 Sursa de finanţare proprie, din care:  
 - Pentru cheltuieli eligibile  
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 - Pentru cheltuieli neeligibile  
2 Sursa de finanţare atrasă, din care:  

2.1 - Pentru cheltuieli eligibile  
2.1.1 - donaţii (denumire donator/i)  

 …….  
2.1.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  

 …….  
2.2 Pentru cheltuieli neeligibile  
2.2.1 - donaţii (denumire donator/i)  

 …….  
2.2.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  

 …….  
 

 
6. Parteneri ai Solicitantului: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite 

conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii. 
Atenţie! Partenerii solicitanţilor trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi solicitanţii. 
 

7. Colaboratori: persoane fizice sau juridice cu/fără scop patrimonial, inclusiv instituţii/autorităţi publice, care 
participă alaturi de solicitant şi/sau partenerul solicitantului în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. 
Colaborarea poate fi exclusiv gratuită. 
 

8. Indicatori ai performanţei: sunt unităţi de măsură a performanţelor efective; identifică resursele folosite, 
rezultatele obţinute şi cheltuielile efectuate; 

g.1. Indicatori ai resurselor folosite - cuantifică resursele (financiare, umane, materiale) folosite; 
g.2. Indicatori externi ai rezultatelor - cuantifică calitatea rezultatelor şi impactul acestora; 
g.3. Indici de satisfacţie ai cetăţenilor şi beneficiarilor - raportează cheltuielile la rezultate. 

(Maxim 30  rânduri) 
 

9. Rezultatele aşteptate ale proiectului: beneficiile estimate a fi obţinute în urma implementării Proiectului. 
(Maxim 20  rânduri) 
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ANEXA nr. 2 
 
 
 

Numele solicitantului __________________    

Adresă solicitant _______________     

Date de identificare solicitant ____________     

      

Bugetul General al Proiectului (Denumire Proiect)     

     

      
Nr. 
Crt. 

Indicator 
Valoare    

lei    

I VENITURI TOTALE      

I.1 Finanţare nerambursabilă (CJG - 90% din Valoarea totală eligibilă)      

I.2 Contribuţia Solicitantului,  din care:      

I.2.1 Cofinanţare eligibilă (10% din Valoarea totală eligibilă), din care:      

  Cofinanţare proprie Beneficiar      

  Cofinanţare din Surse atrase       

I.2.2 Cofinanţare neeligibilă *      

II CHELTUIELI TOTALE      

A CHELTUIELI ELIGIBILE, din care:      

A1 Cheltuieli achiziţionare materiale      
A2 Cheltuieli pentru achiziţionarea de dotări (altele decât mijloacele fixe)  

necesare derulării proiectului, fapt constatat de către comisia de evaluare şi 
selecţionare 

     

A3 Cheltuieli de prestări servicii      

A4 Cheltuieli de cazare      

A5 Cheltuieli de masă      
A6 Cheltuieli de transport      

A7 Cheltuieli de închiriere (spaţii şi/sau aparatură)      

A8 Cheltuieli de promovare şi publicitate      

A9 Cheltuieli realizare tipărituri      

A10 Cheltuieli de personal      

A11 Alte cheltuieli      

B CHELTUIELI NEELIGIBILE      
 * Cofinanţarea neeligibilă reprezintă necesarul de asigurat de către Beneficiar în cazul în care  
finanţarea nerambursabilă 
este < de 90% + necesarul de asigurat de Beneficiar pentru categoriile de cheltuieli neeligibile ale 
Proiectului      

      

Data __________     

      
Numele şi prenumele reprezentantului legal                                                      Numele şi prenumele  
                                                                                                                        Coordonatorului de Proiect 
                                                                                                                                     Semnătura  

Semnătura     

Ştampila     

Numele şi prenumele responsabilului financiar     

Semnătura     

      

Notă:      
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Detalierea cheltuielilor cuprinse în Bugetul general al Proiectului se va face în mod obligatoriu conform  
Anexei nr. 2.1.C 

Valoarea Finanţării nerambursabile  (pct. I.1 din Buget) poate fi de maxim ________ lei.    

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatore de profit     
Cheltuielile de la punctul II. A2 se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării  
nerambursabile acordată.  
Cheltuielile de la punctul II. A5 se acoperă în limita unui procent de 10% din totalul finanţării  
nerambursabile acordate.    

Cheltuielile de la punctul II. A 10 se acoperă în limita unui procent de maxim 10% din totalul finanţării    
nerambursabile acordate pentru cheltuieli de personal şi administrative aferente managementului de  
proiect şi în limita unui procent de maxim 60% din totalul finanţării nerambursabile acordate,   
pentru cheltuielile de personal aferente specialiştitilor certificaţi cu documente legale de atestare  
profesională, implicati direct in activitati cu beneficiarii proiectului. 
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Numele solicitantului __________________     ANEXA nr. 2.1    

Adresă solicitant _______________          

Date de identificare solicitant ____________          

Bugetul detaliat pe tipuri de cheltuieli, surse de finanţare   
(proiectele sociale)    

         - lei -   

Nr. 
crt. Cheltuieli 

Preţ 
unitar 

Unităţi 
de 

măsură 
(după 
caz) 

Număr 
de 

unităţi 
(după 
caz) 

Suma solicitată de la Consiliul 
Judeţean Galaţi (Finanţarea 

nerambursabilă)* 

Contribuţia Solicitantului, din 
care: 

Total 

  
Contribuţie 
proprie a 

solicitantului Surse atrase   

0 1 2 3 4 5 6 7 8   

  CHELTUIELI ELIGIBILE, din care:                 

1 Cheltuieli achiziţionare materiale                 
2 Cheltuieli pentru achiziţionarea de dotări (altele decât 

mijloacele fixe) necesare derulării proiectului, fapt 
constatat de către comisia de evaluare şi selecţionare 

      

maxim 20% din valoarea totală a finanţării 
nerambursabile acordată 

        

3 Cheltuieli de prestări servicii                 

4 Cheltuieli de cazare                 
5 Cheltuieli de masă 

      

maxim 10% din valoarea totală a finanţării 
nerambursabile acordată         

6 Cheltuieli de transport                 

7 Cheltuieli de închiriere (spaţii şi/sau aparatură)                 

8 Cheltuieli de promovare şi publicitate                 

9 Cheltuieli realizare tipărituri                 
10 Cheltuieli de personal 

      

maxim 10% din totalul finanţării 

nerambursabile acordată pentru cheltuieli de 

personal şi administrative aferente 

managementului de proiect şi în limita unui 

procent de maxim 60% din totalul finanţării 

nerambursabile acordată, pentru cheltuielile de 

personal aferente specialiştilor  certificaţi cu 

documente legale de atestare profesională, 

implicaţi direct în activităţi cu beneficiarii 

proiectului.         

11 Alte cheltuieli                 
  CHELTUIELI NEELIGIBILE                 
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  TOTAL                 
   * Cheltuielile pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la Judeţul Galati - Consiliul Judeţean Galaţi vor fi suportate în proporţie de maxim 90% de 
Autoritatea finanţatoare şi minim 10% de către Beneficiar.    

          

 BUGETUL ELIGIBIL,  DETALIAT PE SURSE  
PROCENT 

(%)    

 FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ (JUDEȚUL GALAȚI - CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI)      

 COFINANȚAREA (SOLICITANTUL)      

Data __________          

Numele şi prenumele reprezentantului legal Numele şi prenumele Coordonatorului de Proiect 
Numele şi prenumele responsabilului 
financiar   

Semnătura + Ștampila Semnătura   Semnătura     
 
ATENTIE!   În cazul în care valorea plafonului maxim de ____________ lei reprezintă echivalentul unui procent mai mic de 90% din valoarea eligibilă a Proiectului, 
cofinanţarea ce revine solicitantului va fi calculată, în mod corespunzător, putând fi mai mare 10%.    

      
Bugetul proiectului este ferm, în sensul că valoarea maximă a finanţării nerambursabile şi a ponderilor tipurilor de cheltuieli precizate în Ghidul  
solicitantului nu pot  fi depăşite, modificările între liniile bugetului fiind acceptate doar în condiţiile prevăzute în Contractul de finanţare  

nerambursabilă, cu respectarea ponderilor tipurilor de cheltuieli prevăzute în Ghid.    
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ANEXA nr.  3 
 
 

 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata……………………………..................., identificat/identificată cu actul de 
identitate……..seria ………., nr………….., CNP:………………………….., cu domiciliul în localitatea 
…………..........., str…………………………..………………….. nr……., bl………, sc…………, 
ap………, judeţul……………………….., în calitate de reprezentant legal al persoanei juridice 
………………..……………………..……………………………….…., sau persoană fizică, declar pe 
propria răspundere, conform prevederilor art.12 alin.(3) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că respect prevederile art.12 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.350/2005. 

 
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine 

avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii. 
 
 
 
 
 
Numele şi prenumele în clar………………………………………… 
(al reprezentantului legal al persoanei juridice sau al persoanei fizice după caz) 
 
 
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului.................................... 
 
 
Data .................................. 
 
 
 

ANEXA nr. 4 
 

DECLARAŢIE 
 
Subsemnatul/Subsemnata………………………………..................., domiciliat(ă) în localitatea 

……………………………………………….., str……………………………….……, nr…………., 
bl………, sc…………, ap………, judeţul………………, posesor al actului de identitate……….seria 
………., nr………….., CNP:……………………, în calitate de reprezentant al persoanei juridice 
...........................…………………………. sau persoană fizică…………,  declar pe propria răspundere că 
persoana juridică pe care o reprezint nu se află/că nu mă aflu în niciuna dintre următoarele situaţii: 
a) nu şi-a îndeplinit/nu mi-am îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, 

precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; 
b) furnizează/furnizez informaţii false în documentele prezentate; 
c) a comis/am comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit/nu mi-am îndeplinit 

obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura  în care autoritatea 
finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; 

d) face/fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află/mă aflu deja în stare de dizolvare 
sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am 
verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 

 
Numele şi prenumele în clar ………………………………………… 
(al reprezentantului legal al persoanei juridice sau al persoanei fizice după caz) 
 
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului................................... 
Data .................................. 
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ANEXA nr. 5  
 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE 
(pentru membrii comisiei de evaluare şi selecţionare din cadrul Autorităţii finanţatoare) 

 
Subsemnatul/a, ........................................................................., deţin, ca membru al comisiei de 

evaluare şi selecţionare a proiectelor sociale care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul Judeţului 
Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, calitatea de evaluator, în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. …………………………, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat şi art. 10 şi 11 din OUG 66/2011 
cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că: 

1. nu mă aflu în conflict de interese în legătură cu desfăşurarea acestei proceduri, respectiv nu 
am în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi 
perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa mea în contextul procedurii de 
atribuire. 

2. nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţii de 
finanţare, terţi susţinători sau parteneri/colaboratori propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre parteneri, terţi susţinători ori 
colaboratori propuşi. 
 
 
 
Numele şi prenumele în clar ………………………………………… 
 
 
Semnătura ................................... 
 
 
Data .................................. 
 
 
 
 

ANEXA nr. 6 
 

Str. Eroilor nr. 7, Municipiul Galaţi – 800.119                                                                              
Fax: 0236.46.07.03                                                                                                                
Tel: 0236.41.10.99;  0236.30.25.20 
Web: www.cjgalati.ro                                                                                                             Nr.         /12.02.2018 
E-mail: conducere@cjgalati.ro                                                                                               Dosar nr. IV - D - 3                                  
 

              
În baza:  

- Procesului-verbal nr.______ din ______ 2018 al şedinţei de evaluare a proiectelor depuse în cadrul 
procedurii selecţiei de proiecte pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul 
Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, pentru 
proiecte sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.____ din ___________2018 privind repartizarea 
finanţărilor nerambursabile în anul 2018, ce se vor aloca din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul 
Judeţean Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, pentru proiecte sociale, conform 
prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare. 

 
CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 

 
  
Încheiat între: 
 
Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, 800119, România, tel.: 004-
0236/410530, fax: 004-0236/410530, cod fiscal nr. 3127476, cont IBAN: RO 79TREZ24A800110550113X, 
reprezentat prin domnul Costel FOTEA - Preşedinte, în calitate de AUTORITATE FINANȚATOARE, 
 
şi 
 

http://www.cjgalati.ro/
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________________________________,cu sediul în Galaţi, Str. ____________, Nr.___, bl.___, ap.___, 
Judeţ Galaţi, tel:______________, fax: ______, înregistrată în ___________________ sub nr. 
______________, cod fiscal nr. ___________,cont lei nr. __________________ deschis la Banca 
____________________, reprezentată prin domnul/doamna ____________, în calitate de BENEFICIAR 
 

 care au convenit încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă. 
 

 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI  
Art. 1. (1) Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea unei finanţări nerambursabile în accepţiunea 
Legii nr.350/2005 pentru derularea proiectului ________________________, în cadrul Programului pentru 
acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit 
de interes judeţean, pentru proiecte sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu 
modificările şi completările ulterioare,  în vederea implementării  proiectului în condiţiile şi termenii 
stabiliţi în prezentul contract, inclusiv în anexele acestuia. 

(2)  Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se obligă să deruleze proiectul pe propria sa 
răspundere. 

 
II.  DURATA CONTRACTULUI 
Art. 2. Durata contractului de finanţare este de la data semnării şi până la data de 15.12.2018. 
Art. 3. Durata de implementare a proiectului este de ___ luni, dar nu mai târziu de 15.11.2018, conform 
cererii de finanţare. 
Art. 4. Contractul va intra în vigoare după semnarea lui de către ambele părţi. 
Art. 5. Implementarea proiectului va începe de la data înscrisă în cererea de finanţare, conform  
calendarului de activităţi stabilit prin aceasta. 
  
III. FINANŢARE ŞI PLĂŢI 
Art. 6. Valoarea totală a proiectului este de ______ lei, inclusiv TVA. 
Art. 7. Valoarea finanţării acordate de Autoritatea Finanţatoare este de  maxim ________ lei, echivalentul a 
cel mult ____% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu condiţia justificării cheltuielilor prin 
documentele specificate în Ghidul Solicitantului. 
Art. 8. Valoarea contribuţiei Beneficiarului este de minim ____________ lei, alcătuită din cofinaţarea de 
________ lei,  reprezentând ____% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi din valoarea totală 
neeligibilă a proiectului de ______ lei, conform Cererii de finanţare a Beneficiarului depusă şi aprobată de 
către Comisia de evaluare şi selecţionare. 
Art. 9. Beneficiarul va primi banii în tranşe, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare. 
Tranşele nu vor depăşi 90% din valoarea totală a cheltuielior eligibile efectuate în perioada de referinţă. 
 

(1) Cererile de rambursare sunt: 
a) Cereri intermediare, depuse de către Beneficiarul finanţării nerambursabile pe baza cheltuielilor 

eligibile efectuate în perioada de referinţă; 
b) Cerere finală, depusă de către Beneficiarul finanţării nerambursabile pe baza ultimelor cheltuielilor 

eligibile efectuate, la finalul proiectului, corespunzător activităţilor proiectului şi duratei de 
implementare a acestora. 

(2) Cererile de rambursare (Anexa nr. 12) vor fi însoţite de copii după documente justificative 
conform Capitolului 3 pct. 3.3., art. 17 – 23 din Ghidul solicitantului şi de Raportul de 
activitate şi Raportul financiar intermediar şi/sau final (Anexa nr. 9 şi Anexa nr. 10).  

(3) Autoritatea Finanţatoare va transmite Beneficiarului suma aprobată la plată prin Notificarea 
aferentă Cererii de rambursare. În cazul în care cererile de rambursare (intermediare şi/sau 
finală) conţin cheltuieli considerate neeligibile de către Autoritatea Finanţatoare se vor accepta 
numai cheltuielile eligibile. 

(4) Cheltuielile neeligibile sunt suportate integral de către Beneficiar. 
(5) Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiei privind depunerea Raportului final de activitate şi 

a Raportului financiar va fi sancţionată cu interzicerea participării acestuia la obţinerea 
ulterioară de finanţări nerambursabile de la Autoritatea Finanţatoare Judeţul Galaţi – Consiliul 
Judeţean Galaţi pentru următorul an financiar şi Beneficiarul va fi obligat să restituie Autorităţii 
Finanţatoare tranşele anterioare primite. 

(6) Autoritatea Finanţatoare nu va elibera Beneficiarului ultima tranşă a finanţării nerambursabile 
mai înainte de validarea Raportului final de activitate şi a Raportului financiar final, pe care 
Beneficiarul este obligat să le depună la sediul Autorităţii Finanţatoare în termen de cel mult 15 
de zile de la terminarea activităţii (termen maxim de depunere 20 noiembrie 2018). Ultima tranşă va 
fi acordată până cel târziu la data de 15 decembrie 2018. 

(7) Beneficiarul  trebuie să participe la fiecare cerere de rambursare, cu contribuţia proprie la 
cheltuielile totale ale proiectului, conform Capitolului 2, pct. 2.3, art. 7, din Ghidul 
solicitantului. În cazul în care Beneficiarul nu face dovada acestei participări, Autoritatea 
Finanţatoare va suspenda plăţile ulterioare şi Beneficiarul va fi obligat să restituie Autorităţii 
Finanţatoare tranşele anterioare primite. 
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Art. 10. Acordarea finanţării de către Autoritatea Finanţatoare se va face doar în cazul respectării condiţiilor 
stabilite în prezentul contract, în Ghidul solicitantului şi în Cererea de finanţare a Beneficiarului aprobată de 
Comisia de evaluare şi selecţionare. 
Art. 11. Ghidul Solicitantului şi Cererea de finanţare a Beneficiarului, împreună cu anexele acesteia, fac 
parte integrantă din prezentul contract. 
Art. 12. Finanţarea nerambursabilă nu poate face obiectul angajamentului sau pretenţiilor unei terţe părţi 
integral sau parţial 
Art. 13. Finanţarea nerambursabilă va fi utilizată numai în scopul realizării proiectului. 
Art. 14. Plata se va face în limita prevederilor bugetare trimestriale şi anuale. 
 
IV. PREZENTAREA RAPOARTELOR 
Art. 15. Beneficiarul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Finanţatoare Rapoartele intermediare de 
activitate, Rapoartele financiare intermediare şi/sau Raportul final de activitate şi Raportul financiar final. 
Art. 16. Raportul final de activitate şi Raportul financiar se va depune, în original, la Autoritatea 
Finanţatoare în termen de maxim 15 de zile de la încheierea implementării proiectului, dar nu mai târziu de 
20.11.2018 pe suport de hârtie şi electronic, conform programului de lucru al Consiliului Judeţean Galaţi 
înscris la art. 24 alin (8) din Ghid.  
Art. 17. Beneficiarul va depune împreună cu Raportul final de activitate şi Raportul financiar final  câte un 
exemplar din toate documentele şi materialele produse în perioada de derulare a proiectului (documente 
audio şi video, materiale promoţionale, publicaţii, suporturi de curs etc.), copii ale referinţelor la proiect care 
au apărut în mass – media, dovezi ale înregistrării în contabilitatea proprie a cheltuielilor realizate prin 
proiect.    
Raportul final de activitate şi raportul financiar vor fi depuse şi în format electronic (pe CD). 
 
  
V. PROPRIETATE 
Art. 18. La terminarea proiectului, bunurile dobândite vor deveni proprietatea Beneficiarului. 
Art. 19. Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze bunurile mobile sau imobile achiziţionate /reabilitate prin 
prezentul proiect, cel puţin 5 ani după încetarea finanţării nerambursabile. 
 
VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
Art. 20. Beneficiarul are obligaţia de a utiliza finanţarea nerambursabilă numai în scopul realizării 
proiectului. 
Art. 21. Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pe propria răspundere şi în concordanţă cu 
descrierea din cererea de finanţare, cu scopul de a atinge obiectivele menţionate. 
Art. 22. Beneficiarul are obligaţia de a nu utiliza finanţarea nerambursabilă pentru activităţi 
generatoare de profit. 
Art. 23. Beneficiarul are obligaţia de a depune la sediul Autorităţii Finanţatoare, în termen de cel mult 15 de 
zile de la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2018, Raportul final de activitate şi 
Raportul financiar final, conform Ghidului solicitantului. În situaţia în care documentaţia transmisă de 
Beneficiar nu va fi completă, finanţarea nerambursabilă nu va fi acordată. 
Art. 24. Beneficiarul are obligaţia de a reflecta corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile 
economico – financiare ale proiectului şi să le prezinte Autorităţii Finanţatoare ori de câte ori îi sunt 
solicitate. 
Art. 25. Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi de a prezenta Autorităţii Finanţatoare, ori de câte ori îi 
sunt solicitate pe timpul derulării proiectului, rapoarte de activitate cu privire la stadiul implementării 
acestuia, cheltuielile efectuate la data solicitării şi stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse în proiect, precum 
şi orice alte date pe care Autoritatea Finanţatoare le solicită cu privire la derularea proiectului. 
Art. 26. Beneficiarul are obligaţia de a păstra, conform prevederilor legale, toate documentele financiare 
care atestă desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările Autorităţii Finanţatoare în legătură 
cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea nerambursabilă. 
Art. 27. Beneficiarul are obligaţia de a realiza raportul financiar pentru sumele plătite de  către Autoritatea 
Finanţatoare şi suma reprezentând contribuţia beneficiarului prevăzută în cererea de finanţare. 
Art. 28. Beneficiarul are obligaţia de a asigura cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a 
Proiectului, precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului. 
Art. 29. Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din fonduri 
publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea prevăzută de Legea nr. 
98/2016 şi Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. 
Art. 30. Beneficiarul va furniza finanţatorului toate informaţiile pe care acesta le solicită în legătură cu 
desfăşurarea proiectului care face obiectul prezentului contract. 
Art. 31. Beneficiarul va furniza finanţatorului, cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea 
activităţii/activităţilor cuprinse în proiect, informaţii cu privire la acestea (anunţ privind data, ora şi locul 
desfăşurării, modificări apărute etc). 
Art.  32. Beneficiarul va lua toate măsurile necesare pentru a permite vizite de monitorizare, control şi audit 
ale Autorităţii Finanţatoare şi ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie toate documentele solicitate.  
Art. 33. Toate documentele originale cu privire la implementarea proiectului vor fi păstrate de beneficiar 
timp de cinci ani de la data încheierii prezentului contract. 
Art. 34. Beneficiarul se obligă să menţioneze finanţarea nerambursabilă primită din partea finanţatorului 
pentru realizarea proiectului pe orice bun, document sau material produs, precum şi în orice comunicate, 
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declaraţii sau interviuri furnizate presei scrise, video, audio şi electronice. Menţiunea va fi însoţită de stema 
Judetului Galaţi - Consiliului Judeţean Galaţi. 
Art. 35. Niciun material produs în cadrul proiectului nu trebuie să aducă prejudicii onoarei şi reputaţiei 
persoanelor sau instituţiilor publice.  
Art. 36. Beneficiarul are şi celelalte drepturi şi obligaţii ce rezultă din Ghidul solicitantului. 
 
VII.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII FINANŢATOARE 
Art. 37. Autoritatea Finanţatoare are obligaţia de a asigura finanţarea nerambursabilă într-un termen nu mai 
mare de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de rambursare către Beneficiar, cu condiţia ca 
documentaţia înaintată pentru plată să fie completă. 
Art. 38. Autoritatea Finanţatoare are obligaţia de valida Raportul final de activitate şi Raportul financiar al 
Beneficiarului în termen de cel mult 30 zile de la data depunerii acestuia, în condiţiile respectării 
prevederilor prezentului contract, a Ghidului Solicitantului şi ale Legii nr. 350/2005. 
Art. 39. Autoritatea Finanţatoare are dreptul de a solicita ori de câte ori consideră necesar rapoarte privind 
derularea contractului de finanţare nerambursabilă. 
Art. 40. Autoritatea Finanţatoare are şi celelalte drepturi şi obligaţii ce rezultă din Ghidul solicitantului. 

 
VIII.  RESPONSABILITATEA 
Art. 41. Beneficiarul este răspunzător pentru implementarea proiectului în conformitate cu cererea de 
finanţare, prezentul contract şi anexele sale, precum şi legislaţia română în vigoare. 
Art. 42. Autoritatea Finanţatoare şi angajaţii acesteia declină întreaga responsabilitate în caz de accident, 
boală, rănire, deces, pierdere sau pagubă suferită de persoane sau bunuri, care rezultă, direct sau indirect, din 
activităţile desfăşurate ca parte a proiectului ce face obiectul acestui contract. 
 
IX. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 
Art. 43. În situaţia în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu respectă prevederile contractului şi 
anexelor sale, Autoritatea Finanţatoare va percepe penalităţi de 0,1%/zi din valoarea finanţării 
nerambursabile, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 
X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
Art. 44. Prezentul contract încetează de drept după îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către ambele 
părţi, dar nu mai târziu de 15.12.2018, sau prin acordul scris al părţilor. 
 
XI. SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
Art. 45. Suspendarea prezentului contract intervine la cererea Autorităţii Finanţatoare, în cazul în care 
aceasta are nelămuriri cu privire la documentele prezentate de către Beneficiar sau alte situaţii care necesită 
verificări suplimentare, până la clarificarea situaţiei care a impus suspendarea contractului. 
 
XII. REZILIEREA CONTRACTULUI 
Art. 46. Contractul de finanţare este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, dacă, în 
termen de 10 zile de la transmiterea unei notificări de către Autoritatea Finanţatoare, Beneficiarul nu 
remediază aspectele sesizate. 
Art. 47. Notificarea se comunică în termen de 10 zile de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii 
necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. 
Art. 48. Autoritatea Finanţatoare poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea 
contractului în termenul stabilit în contract. 
Art. 49. Nerespectarea termenelor şi prevederilor din contract duce la pierderea finanţării nerambursabile, 
restituirea de către Beneficiar a tranşelor primite, precum şi interzicerea participării pentru obţinerea de 
finanţări nerambursabile de la Autoritatea Finanţatoare Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi pentru 
următorul an financiar. 
Art. 50. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiarul 
finanţării nerambursabile este obligat ca în termen de 15 zile să returneze Autorităţii Finanţatoare sumele 
primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte 
de interes public. 
 
XIII. LITIGII 
Art. 51. Soluţionarea oricărui litigiu în legătură cu derularea prezentului contract se va face pe cale 
amiabilă.  
Art. 52. În situaţia în care divergenţele nu s-au soluţionat în acest mod, partea nemulţumită poate promova 
acţiune în justiţie potrivit legii. 
Art. 53. Prezentul contract se supune legii române. 

 
XIV. MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE 
Art. 54. Beneficiarul are obligaţia de a anunţa imediat, în scris, Autoritatea Finanţatoare de eventualele 
schimbări intervenite în derularea contractului (anulare, modificarea datei de începere sau duratei, modificări 
în derularea activităţilor, număr de participanţi, modificări ale bugetului etc). 
Art. 55. (1) Modificările contractului, referitoare la realocări între liniile bugetului de maxim 15% din 
valoarea acestora, pot fi făcute numai cu notificarea prealabilă a Autorităţii Finanţatoare şi numai după 
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primirea acordului scris a acesteia. Modificările nu vor afecta suma maximă a finanţării solicitate şi vor 
respecta ponderea tipurilor de cheltuieli prevăzute în Ghid. 

    (2) Modificările minore ale derulării activităţii proiectului, care nu afectează obiectivele 
proiectului, pot fi făcute cu notificarea prealabilă a Finanţatorului  şi numai după primirea acordului scris al 
acestuia în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la solicitare.  
 
XV. NOTIFICĂRI, INFORMĂRI  
Art. 56. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de 
document scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. 
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă 

primirea. 
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: 

    a) scrisoare prin poştă; 
    b) fax; 
    c) e-mail. 

(5) În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt aplicabile 
prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de 
validitate ale unui act juridic. 
 
XVI.   FORŢA MAJORĂ 
Art. 57. În caz de forţă majoră, partea contractantă care invocă forţa majoră, va informa despre aceasta 
celeilalte părţi, în interval de 5 zile de la apariţia acesteia. 
Art. 58. Cazurile de forţă majoră prelungesc automat termenele contractuale cu durata forţei majore. 
Art. 59. În caz de forţă majoră nu se plătesc penalităţi. 
Art. 60. La încetarea situaţiei de forţă majoră, în acelaşi termen de 5 zile, partea care a invocat forţa majoră 
este obligată să înştiinţeze asupra încetării acesteia, în caz contrar cealaltă parte este în drept să rezilieze 
contractul. 
 
Întocmit în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar pentru Autoritatea Finanţatoare şi un exemplar 
pentru structura beneficiară. 
Prezentul contract conţine un număr de ____ pagini. 

 
Noi, subsemnaţii, declarăm că am citit şi acceptat termenii şi condiţiile acestui contract de finanţare, 
(inclusiv anexele). 
 
 Pentru AUTORITATEA FINANŢATOARE                                  Pentru BENEFICIAR, 
 
 
Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi                                           _____________________________                        

                        Preşedinte,                                                                          Preşedinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA nr. 7a              
FORMULAR TIP 

PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI CUPRINSE ÎN SOLICITAREA DE FINANŢARE 
NERAMBURSABILĂ DIN FONDURI PUBLICE 

(pentru persoane juridice fără scop patrimonial) 
Denumire/nume solicitant: ………………………………………………………………............................................... 
Număr înregistrare dosar: ………………………................................................………........................................... 
Titlul proiectului: …………………………………………................……………………............................................... 
Termenul de depunere: …………………………………............................................................................................ 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE DOCUMENT DA NU 

1. Cerere de finanţare  (Anexa nr. 1)   
2. Bugetul proiectului (Anexele nr.2 şi nr.2.1, după caz)   
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Data şedinţei de evaluare: …………………….............................................……………............................. 
Comisia confirmă verificarea documentaţiei 
1. Numele şi prenumele …………………………Calitatea...........…… Semnătura........................................ 

ANEXA nr. 7 b  
            

FORMULAR TIP 
PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI CUPRINSE ÎN SOLICITAREA DE FINANŢARE 

NERAMBURSABILĂ DIN FONDURI PUBLICE 
( pentru persoane fizice) 

 
Denumire/nume solicitant: ………………………………………………………………............................................... 
Număr înregistrare dosar: ………………………………........................................................................................... 
Titlul proiectului: ………………………………………………………………............................................................... 
Termenul de depunere: …………………………………............................................................................................ 
Data şedinţei de evaluare: …………………………………....................................................................................... 

 

3. CV-ul reprezentantului solicitantului, al managerului de proiect 
(responsabilului de proiect) şi al managerului financiar (responsabilului 
financiar) şi CV-ul persoanei juridice fără scop patrimonial (asociaţii ori 
fundaţii constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute conform 
legii) 

  

4. Declaraţie conform art. 12 din  Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 3)   
5. Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 ( Anexa nr. 4)   şi copie 

conform cu originalul, după buletin/carte de identitate a reprezentantului legal 
  

6. Copie conform cu originalul, după documentele statutare,   pentru solicitant şi 
parteneri după caz 

  

7. Copie conform cu originalul, după Certificatul de înregistrare Fiscală, a solicitantului 
şi partenerilor după caz 

  

8. Copie conform cu originalul, după Certificatul de Înregistrare în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, a solicitantului şi partenerilor după caz 

  

9. Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi parteneri după 
caz 

  

10. Acord de asociere/parteneriat  al solicitantului.   
11. Certificatele de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară Locală şi 

Direcţia Generală Regională Finanţelor Publice Galaţi, care să stipuleze că 
solicitantul nu are datorii, pentru luna precedentă datei de depunere a proiectului (în 
original). Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la 
expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 

  

12. Dovada CONTRIBUȚIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, alcătuită din 
cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi din valoarea 
neeligibilă a proiectului, justificată prin extras de cont semnat şi ştampilat de banca 
emitentă. Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la 
expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 

  

13. Dovada sediului social/ filialei/ punctului de lucru.   

NR.  
CRT. DENUMIRE DOCUMENT DA NU 

1. Cerere finanţare (Anexa nr. 1)    
2. Bugetul proiectului (Anexele nr. 2 şi nr. 2.1., după caz)   
3. CV-ul managerului de proiect, al managerului financiar (responsabilului financiar) şi 

CV-ul persoanei fizice autorizate 
  

4. Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 3)   
5. Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 ( Anexa nr. 4)   
6. Copie conform cu originalul după buletinul/cartea de identitate al/a persoanei fizice 

şi documentele statutare ale partenerilor, după caz 
  

7. Copie conform cu originalul a documentului care atestă calitatea de persoană fizică 
(forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional, în 
conformitate cu prevederile legale din România 

  

8. Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Galaţi sau alte documente echivalente 

  

9. Acord de asociere/parteneriat    
10. Certificatele de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară Locală şi 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi,  care să stipuleze că 
solicitantul  nu are datorii fiscale, pentru luna precedentă datei de depunere a 
proiectului (în original). Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de 
ore de la expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 
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      Comisia confirmă verificarea documentaţiei 
      1. Numele şi prenumele ………………………….. Calitatea ...........…… Semnătura............................ 

 
ANEXA nr. 8 

 
GRILA DE EVALUARE PROIECTE SOCIALE 

 
 

DENUMIRE SOLICITANT_______________________________________________ 
TITLUL PROIECTULUI ________________________________________________ 

 
Criteriile de evaluare pentru proiectele sociale sunt: 
a. Cantitative: 

Nr. 
crt. Criteriu 

Local Judeţean* 

5 puncte 6 puncte 

1 Proximitate   

1.1. Localităţi implicate   

2 Relevanţa   

2.1.  Importanţa subiectului: 
subiectul abordat răspunde 
unei probleme reale a 
comunităţii locale 

  

2.2. Mesajul acţiunii   

3 Impact   

3.1. Participanţi   

3.2. Beneficiarii direcţi sunt 
cuantificaţi, fiind prezentate 
criteriile şi modalităţile de 
selecţie ale acestora 

  

4 Vizibilitatea proiectului   

4.1. Metodele de promovare şi 
diseminare sunt prezentate 
detaliat, adaptate publicului 
ţintă şi contribuie la 
atingerea obiectivelor 
proiectului 

  

4.2. Prezenţa Autorităţii 
Finanţatoare la proiect 

  

 TOTAL 42 puncte 

Judeţean* - Grup ţintă din cel puţin 3 (trei) UAT-uri locale 
 
 
 
 

b. Calitative: 
Nr. crt. Criteriu Punctaj maxim 

1 Calitatea proiectelor 38 puncte     
(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 

1.1. Originalitatea subiectului abordat şi caracterul inovator 
al proiectului 

8 puncte 

1.2. Obiectivele proiectului sunt SMART şi contribuie la 
atingerea obiectivului programului 

10 puncte 

1.3. Corelarea dintre obiective şi activităţi 10 puncte 
1.4. Structura de personal propusă pentru proiect este 

corespunzătoare pentru realizarea activităţilor propuse 
(numărul, rolurile şi responsabilităţile) 

10 puncte 

11. Dovada CONTRIBUȚIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, alcătuită din 
cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi din valoarea 
neeligibilă a proiectului, justificată prin extras de cont semnat şi ştampilat de banca 
emitentă. Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la 
expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 
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2 Buget 20 puncte (2.1.+2.2.) 
2.1. Cost/Beneficiar 10 puncte 
2.2. Cheltuielile sunt justificate, oportune, nu sunt 

supraestimate 
10 puncte 

 TOTAL 59 puncte 
 
La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferenţe mai mari de 10 puncte între membrii Comisiei de evaluare 
şi selecţionare constituită în acest scop. 
Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul trebuie să întrunească un punctaj total de minim de 60 de 
puncte la criteriile de evaluare cantitative şi calitative însumate: (a + b) ≥ 60. 
Proiectele vor fi selecţionate în vederea finanţării în ordinea clasamentului rezultat ca urmare a evaluării, în 
limita sumelor disponibile. Clasamentul se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor. 
 
NUME, PRENUME EVALUATOR 
 
CALITATEA 
 
SEMNĂTURA 
 

 
ANEXA nr.  9 

BENEFICIAR: ____________ 
 

FORMULAR 
Raport intermediar/final de activitate 

 
    Contract nr. ................................................................................................................................ 
    Data încheierii contractului ........................................................................................................ 
    Persoana juridică/persoana fizică..............................................................................................  
    Adresa ................................................................................................................................... 
    Telefon/fax .............................................................................................................................. 
    Denumire proiect ....................................................................................................................... 
    Data înaintării raportului ............................................................................................................ 
 
    I. Raport de activitate 
     1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: 
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării 
programului/proiectului social şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, colaborarea cu 
alţi parteneri etc.). 
     2. Realizarea activităţilor propuse: 
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU 
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităţilor 
prevăzute în contract). 
     3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: 
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfăşurată, în 
concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după caz). 
         4. Alte comentarii (după caz): 
____________________________________________________________________________ 
  
Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/persoană fizică ............................................................ 
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)...................................................................................... 
 
Coordonatorul/managerul de proiect (al) programului/proiectului social ............................................     
(numele, prenumele şi semnătura)  .................................................................................................... 
 
Responsabilul financiar/managerul financiar (numele, prenumele şi semnatură) 
............................................................................................................................................................. 
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ANEXA nr. 10  

RAPORT FINANCIAR ( INTERMEDIAR + FINAL) 

Se completează doar pentru proiectele sociale 

Nume proiect: 

  

P
er

io
ad

a 
d

e 

ra
p
o

rt
ar

e 
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la 
  la                                                     

Nr. 

crt. 

Categoria de 

cheltuieli 

Buget aprobat  

Cheltuieli  

Cerere de 

rambursare 1 

Sume achitate 

din Cererea de 

rambursare 1* 

Cheltuieli 

Cerere de 

rambursare 

….. 

Sume achitate 

din Cererea de 

rambursare…

… 

Cheltuieli 

Cerere de 

rambursare 

finală 

Sume achitate 

din Cererea de 

rambursare 

finală 

Total cheltuieli 

din Cererile de 

rambursare la 

data de..... 

Total sume 

achitate din 

Cererile de 

rambursare la 

data de..... 

 % 
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Cheltuieli 

achiziţionare 

materiale 

                                                                



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2018 
 

2 

Cheltuieli pentru 

achiziţioanarea de 

dotări (altele decât 

mijloacele fixe) 

necesare derulării 

proiectului, fapt 

constatat de către 

comisia de evaluare 

şi selecţionare 

                                                                

3 
Cheltuieli de prestări 

servicii 
                                                                

4 Cheltuieli de cazare                                                                 

5 Cheltuieli de masă                                                                 

6 
Cheltuieli de 

transport 
                                                                

7 

Cheltuieli de 

închiriere (spaţii 

şi/sau aparatură) 

                                                                

8 

Cheltuieli de 

promovare şi 

publicitate 

                                                                

9 
Cheltuieli realizare 

tipărituri 
                                                                

10 Cheltuieli de personal                                                                 

11 
Alte cheltuieli 

                                                                

  
Cheltuieli neeligibile 

                                                                

  TOTAL                                                                 

Notă * conform documentelor justificative anexate                          

Data …………………                               

                                

Nume şi prenume reprezentant legal                             

Semnătura                              

Ștampila 

 
                             

Nume şi prenume responsabil financiar                              

Semnătura                      
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ANEXA nr.  11 

 
DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 

 
 
Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe Beneficiar în orice moment să acţioneze în 
conformitate cu obiectivele Autorităţii Finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi 
imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din 
motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. 

Subsemnatul _______________________________, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de 
reprezentare a organizaţiei solicitante/ partenere _____________________________________________ în 
ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita 
orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez 
Autoritatea Finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 
  
Numele şi prenumele: 
 
Funcţia: 
 
Semnătura şi ştampila: 
 
Data: 
 

se va completa de Beneficiar doar la încheierea Contractului de finanţare nerambursabilă 
 
 
 

ANEXA nr.  12 
 
Nr. înreg./Data ( Beneficiar)                                        Consiliul Judeţean Galaţi 
                                                                                                                          Nr. înreg./Data  
 
 
 
 
 
1. Cererea de rambursare nr. :……………………………. 
2. Perioada de referinţă de la ...../.../2018 până la....../...../2018 
(perioada de referinţă este dată de data efectuării de către Beneficiar a cheltuielilor ) 
 
3. Tipul cererii de rambursare: 

Cerere intermediară  
Cerere finală  
  

4. Date despre beneficiar: 
Numele beneficiarului:  

  
Adresa:  

  
Codul fiscal:  

  
Contact (nume şi funcţie): 
(tel., fax, e-mail) 

 
 
 

 
5. Detalii despre proiect: 

Denumirea Proiectului:  
 

Numărul şi data Contractului:  
 

Categoria Proiectului:  
 

Durata de implementare a Proiectului 
(conform Contractului – Art. 3): 

 

 
Data de început a proiectului:  

  
 

CERERE DE RAMBURSARE 
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6. Detalii despre contul bancar al Proiectului: 

Numele băncii:  
  

Adresa băncii:  
  

Codul IBAN:  
 
 
 
Beneficiar _____________________________________________________________________ 
 
Nume şi prenume _______________________________________________________________ 
 
(Semnătură şi ştampilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA nr. 13 a   
            

OPIS 
 DOCUMENTAŢIE CUPRINSĂ ÎN SOLICITAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  

DIN FONDURI PUBLICE 
(pentru persoane juridice fără scop patrimonial) 

Denumire/nume solicitant: ………………………………………………………………. 
Titlul proiectului: …………………………………………................…………………… 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE DOCUMENT Pagina 

1. Cerere de finanţare  (Anexa nr. 1)  
2. Bugetul proiectului (Anexele nr. 2 şi nr. 2.1, după caz)  
3. CV-ul reprezentantului solicitantului, al managerului de proiect (responsabilului 

de proiect) şi al managerului financiar (responsabilului financiar) şi CV-ul 
persoanei juridice fără scop patrimonial (asociaţii ori fundaţii constituite conform 
legii sau cultele religioase recunoscute conform legii) 

 

4. Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 3)  
5. Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 4) şi copie conform 

cu originalul după buletin/carte de identitate a reprezentantului legal 
 

6. Copie conform cu originalul după documentele statutare, pentru solicitant şi 
parteneri după caz 

 

7. Copie conform cu originalul după Certificatul de Înregistrare Fiscală, a 
solicitantului şi partenerilor după caz 

 

8. Copie conform cu originalul după Certificatul de Înregistrare în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, a solicitantului şi partenerilor după caz 

 

9. Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi parteneri 
după caz 

 

10. Acord de asociere/parteneriat   
11. Certificatele de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară Locală şi 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, care să stipuleze că 
solicitantul nu are datorii, pentru luna precedentă datei de depunere a proiectului 
(în original). Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la 
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ANEXA nr. 13 b   

            
OPIS 

 DOCUMENTAŢIE CUPRINSĂ ÎN SOLICITAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN 
FONDURI PUBLICE 

( pentru persoane fizice) 
 

Denumire/nume solicitant: ………………………………………………………………. 
Titlul proiectului: …………………………………………................…………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 
12. Dovada CONTRIBUȚIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, alcătuită din 

cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi din 
valoarea neeligibilă a proiectului, justificată prin extras de cont semnat şi 
ştampilat de banca emitentă. Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 
24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 

 

13. Dovada sediului/ filialei / punctului de lucru.  

NR.  
CRT. 

DENUMIRE DOCUMENT Pagina 

1. Cerere finanţare (Anexa nr. 1)   
2. Bugetul proiectului (Anexele nr. 2 şi nr. 2.1, după caz)  
3. CV-ul managerului de proiect, al managerului financiar (responsabilului financiar) şi 

CV-ul persoanei fizice autorizate 
 

4. Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 3)  
5. Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 4)  
6. Copie conform cu originalul după buletinul/cartea de identitate al/a persoanei 

fizice şi documentele statutare ale partenerilor, după caz 
 

7. Copie conform cu originalul a documentului care atestă calitatea de persoană 
fizică (forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere 
profesional, în conformitate cu prevederile legale din România 

 

8. Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Galaţi sau alte documente echivalente 

 

9. Acord de asociere/parteneriat al solicitantului  
10. Certificatele  de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară Locală 

şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi,  care să stipuleze 
că solicitantul nu are datorii fiscale, pentru luna precedentă datei de depunere 
a proiectului (în original). Aceste documente vor fi depuse în termen de 
maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 

 

11. Dovada CONTRIBUŢIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, alcătuită din 
cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi din 
valoarea neeligibilă a proiectului, justificată prin extras de cont semnat şi 
ştampilat de banca emitentă. Aceste documente vor fi depuse în termen de 
maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 
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HOTĂRÂREA NR. 64 
din 30 martie 2018 

 
privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.859/19.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 348/07.03.2018 a Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2859/07.03.2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2)  lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 5/26.01.2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie 
„Paul Păltănea” Galaţi. 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, care răspunde şi de 
punerea în aplicare. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                            Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
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STATUL DE FUNCŢII 

al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”Galaţi 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta profesională/grad 

Funcţia de 

conducere/grad 

Nivel 

studii 

Număr 

posturi 
Specialitatea studiilor 

0 1 2 3 4 5 

 I.CONDUCERE 

1 MUZEOGRAF IA/5 DIRECTOR/2 S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

2 ECONOMIST IA/5 CONTABIL ŞEF/2 S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

II. ISTORIE STRĂVECHE ŞI VECHE 

3 MUZEOGRAF IA/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

4 MUZEOGRAF IA/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

5 GESTIONAR CUSTODE SALĂ I/5 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

6 MUZEOGRAF II - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

7 ASISTENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ /2 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

III ISTORIE MEDIEVALĂ 

8 RESTAURATOR II/4 - S 1 STUDII SUPERIOARE + Atestat 

9 GESTIONAR CUSTODE SALĂ I/5 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

10 SUPRAVEGHETOR MUZEU/5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

11 SUPRAVEGHETOR MUZEU/5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

IV. ISTORIE MODERNĂ 

12 MUZEOGRAF IA/4 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

13 MUZEOGRAF IA/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

14 MUZEOGRAF IA/4 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

15 MUZEOGRAF II/2  S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

16 SUPRAVEGHEHTOR MUZEU /5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

V. ISTORIE CONTEMPORANĂ 

17 REFERENT SPECIALITATE III/2 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

18 MUZEOGRAF II/4 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

19 GESTIONAR CUSTODE SALĂ I/5 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

20 SUPRAVEGHETOR MUZEU/5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

21 BIBLIOTECAR IA/5 - S,M 1 SUPERIOARE / MEDII+CURSURI BIBLIOTECAR 

VI. ETNOGRAFIE 

22 MUZEOGRAF I/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

23 GESTIONAR CUSTODE SALA I/2 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

24 SUPRAVEGHETOR MUZEU /5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

25 SUPRAVEGHETOR MUZEU /5 - M,G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 
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VII. EDITURĂ; RELAŢII PUBLICE 

26 DOCUMENTARIST II/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

VIII. CONSERVARE-RESTAURARE 

27 RESTAURATOR IA/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE +ATESTAT 

28 CONSERVATOR I/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

IX. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL; INFORMATICĂ 

29 ANALIST PROGRAMATOR I/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

30 REFERENT I/5 - SSD 1 STUDII SUPERIOARE DE SCURTĂ DURATĂ 

31 INSPECTOR SPECIALITATE I/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

32 INSPECTOR DE SPECIALITATE II/1 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

X. ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

33 MUNCITOR I/5 - M,G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ/PROFESIONALĂ 

34 MUNCITOR II/5 - M,G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ/PROFESIONALĂ 

35 MUNCITOR IV/5 - M,G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ/PROFESIONALĂ 

36 PAZNIC /5 - M,G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ 

37 ŞOFER I/5 - M,G 1 ŞCOALĂ PROFESIONALĂ+ATESTAT 

XI.  RESURSE UMANE 

XII. SECRETARIAT 

38 SECRETAR-DACTILOGRAF IA/5 - M 1 MEDII 

XIII. ARHIVĂ 

39 ARHIVIST I/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE  

TOTAL 39  

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2018 

 

HOTĂRÂREA NR. 65 
din 30 martie 2018 

 
privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.195/20.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 2149/12.03.2018 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3195/16.03.2018; 

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 
Cuvioasa Parascheva” Galaţi conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicarea prevederile Hotărârilor Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 28/2017 şi 96/2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                           Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
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Anexa nr. 1

ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SF. CUVIOASA PARASCHEVA GALATI
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STAT DE FUNCŢII AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE „SF. CUV. PARASCHEVA” GALAŢI  

Nr. crt. Funcţii Tr./grad prof. Nivelul/specialitatea studiilor Situaţia postului 

 Conducere Executie    

 Comitet Director: 3 posturi    

1.  Manager   Studii superioare de lunga durata, cadru 

universitar,cursuri de perfectionare in management 

sau management sanitar agreate de Ministerul 

Sanatatii/masterate sau doctorate in management 

sanitar, economic ori administrativ   

Ocupat  

2.  Director medical   Superioare / Boli Infectioase Ocupat  

3.  Director financiar 

contabil 

  Superioare / Statistica social economica Ocupat  

 Secretariat : 1 post    

4.   Secretar-dactilograf  IA Medii  Ocupat  

 Birou de management al calitatii serviciilor medicale: 3 

posturi 

   

5.   Medic   Superioare Vacant 

6.   Cons.juridic IA Superioare/stiinte juridice Ocupat 

7.   Economist IA Superioare/Finante banci Ocupat 

 Unitate de  transfuzie sanguina; EKG  = 1 post    

8.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat 

 Compartimentul de supraveghere ,prevenire si limitare 

a inf.asociate asist.med: 3 posturi 

   

9.   Medic Primar Superioare / Epidemiologie Vacant 

10.   Asistent medical Principal Postliceala / Igiena Ocupat 

11.   Agent DDD    Vacant 

 Compartiment de evaluare si statistica medicala: 3 

posturi 

   

12.   Statistician Principal Medii Ocupat 

13.   Asistent medical Principal Postliceala / Laborator Ocupat 

14.   Statistician  Medii  Vacant 

 Personal clerical: 1 post    

15.   Preot  Superioare / Teologie Vacant 

 Sectia Clinica Boli Infectioase I : 45 posturi =62 paturi, 

din care: compartiment HIV – SIDA – 10 paturi/  

Terapie Acuta – 5 paturi  

   

16.  Medic sef sectie  Primar Superioare / Boli Infectioase Ocupat  

17.   Medic  Primar Superioare / Boli Infectioase  Ocupat  

18.   Medic  Primar Superioare / Boli Infectioase Ocupat  

19.   Medic  Primar Superioare / Boli Infectioase Ocupat  

20.   Medic  Primar Superioare / Boli Infectioase Ocupat  

21.   Medic  Specialist Superioare / Boli Infectioase Ocupat 
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22.   Asistent medical sef sectie Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

23.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

24.   Asistent medical  Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

25.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

26.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

27.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

28.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

29.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

30.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat 

31.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

32.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

33.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

34.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

35.   Asistent medical Principal        Superioare / Medicala Ocupat  

36.   Asistent medical Principal        Superioare / Medicala Ocupat  

37.   Asistent medical         Superioare / Medicala Ocupat  

38.   Asistent medical         Superioare / Medicala Ocupat  

39.   Asistent medical         Superioare / Medicala Ocupat  

40.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat 

41.   Registrator medical  Medii medicale Ocupat 

42.            Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

43.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

44.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

45.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

46.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

47.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

48.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

49.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

50.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

51.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

52.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

53.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

54.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

55.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

56.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

57.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

58.   Infirmiera   Vacant 

59.   Infirmiera   Vacant 

60.   Ingrijitoare  Generale Ocupat  

 Spitalizare de zi - boli infectioase,  HIV-SIDA      

Dermatologie -  3 posturi 

   

61.   Asistent medical  Principal Superioare / Medicala Ocupat -Sectia I 

62.   Asistent medical  Principal        Postliceala / Medicala Ocupat -Sectia II 
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63.   Asistent medical  Principal        Postliceala / Medicala Ocupat - Sectia Dermato 

 Sectia Boli Infectioase II : 48 posturi = 62 paturi, din 

care: Terapie Acuta – 5 paturi 

   

64.  Medic sef sectie   Superioare / Boli Infectioase Vacant  

65.   Medic  Primar Superioare / Boli Infectioase Ocupat  

66.   Medic  Primar Superioare / Boli Infectioase Ocupat  

67.   Medic Primar Superioare / Boli Infectioase Ocupat  

68.            Medic  Primar Superioare / Boli Infectioase Ocupat 

69.   Medic  Specialist Superioare / Boli Infectioase Ocupat  

70.   Medic   Vacant 

71.   Asistent medical sef sectie Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

72.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

73.   Asistent medical Principal Superioare / Medicala Ocupat  

74.   Asistent medical  Superioare / Medicala Ocupat  

75.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

76.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

77.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

78.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

79.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

80.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

81.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

82.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

83.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

84.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

85.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

86.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

87.   Asistent medical  Postliceala / Medicala Ocupat 

88.   Asistent medical Principal Superioara/ Medicala Ocupat 

89.   Asistent medical  Superioara/ Medicala Vacant 

90.   Registrator medical Principal Medii Ocupat 

91.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

92.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

93.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

94.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

95.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

96.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

97.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

98.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

99.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

100.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

101.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

102.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

103.   Infirmiera   Vacant 
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104.   Infirmiera   Vacant 

105.   Ingrijitoare  Curs calificare Ocupat  

106.   Ingrijitoare  Generale Ocupat  

107.   Ingrijitoare  Generale Ocupat  

108.   Ingrijitoare  Generale Ocupat  

109.   Ingrijitoare  Medii Ocupat 

110.   Ingrijitoare   Vacant 

111.   Garderobier   Vacant 

 Sectia dermatologie : 22 posturi     =36 paturi    

112.  Medic sef sectie  Primar Superioare / Dermatologie Ocupat  

113.   Medic Primar Superioare / Dermatologie Ocupat  

114.   Medic Primar Superioare / Dermatologie Ocupat  

115.   Asistent medical sef sectie Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

116.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

117.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

118.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

119.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

120.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

121.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

122.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

123.   Asistent medical Principal         Postliceala / Medicala Ocupat  

124.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

125.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

126.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

127.   Infirmiera   Vacant 

128.   Ingrijitoare  Generale Ocupat  

129.   Ingrijitoare  Generale Ocupat  

130.   Ingrijitoare  Generale Ocupat  

131.   Ingrijitoare  Generale Ocupat  

132.   Ingrijitoare  Generale Ocupat 

133.   Garderobier   Vacant 

 Camera de garda- Internari: 20 posturi    

134.   Asistent medical Principal Superioare / Medicala Ocupat 

135.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

136.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

137.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

138.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

139.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

140.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

141.   Asistent medical  Postliceala / Medicala Ocupat 

142.   Asistent medical  Postliceala / Medicala Vacant 

143.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

144.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

145.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 
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146.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

147.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

148.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

149.   Infirmiera   Vacant 

150.   Infirmiera   Vacant 

151.   Ingrijitoare  Curs calificare Ocupat 

152.   Brancardier   Ocupat 

153.   Ingrijitoare   Vacant 

 Cabinet Boli Infectioase: 2 posturi    

154.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

155.   Ingrijitoare  Generale Ocupat 

 Cabinet dermatologie si ITS : 1 post    

156.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

 Farmacie cu circuit inchis: 7 posturi    

157.  Farmacist sef  Primar Superioare / Farmacie Ocupat  

158.   Asistent medical Principal  Postliceala / Farmacie Ocupat  

159.   Asistent medical Principal  Postliceala / Farmacie Ocupat  

160.   Asistent medical Principal  Postliceala / Farmacie Ocupat  

161.   Asistent medical Principal Postliceala / Farmacie Ocupat  

162.   Asistent medical  Postliceala / Farmacie Ocupat  

163.   Operator calculator  Medii  Ocupat  

 Laborator analize medicale: 14 posturi    

164.  Medic sef  Primar Superioare/Microbiologie Ocupat  

165.   Medic Primar Superioare/Med laborator Ocupat 

166.   Chimist Principal Superioare / Biochimie  Ocupat  

167.   Chimist Principal Superioare / Biochimie Ocupat  

168.   Biolog Principal Superioare / Biochimie Ocupat  

169.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

170.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

171.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

172.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

173.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

174.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

175.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

176.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

177.   Ingrijitoare  Generale Ocupat  

 Laborator radiologie si imagistica medicala:          2 

posturi 

   

178.   Medic  Superioare/Medicale Vacant 

179.   Asistent medical Principal    Postliceala / Radiologie Ocupat  

 Sterilizare: 1 post    

180.   Asistent medical Principal           Superioare / Medicala Ocupat  
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 Compartiment de evaluare si consiliere psihologica = 1 

post 

   

181.   Psiholog Principal Superioare / Psihologie Ocupat  

 Compartiment de asistenta sociala  = 2 posturi    

182.   Asistent social Principal Superioare / Asistenta sociala Ocupat 

183.   Asistent social  Principal Superioare / Asistenta sociala Ocupat  

  Birou financiar contabilitate: 3 posturi    

184.  Sef birou -economist   IA Superioare / Contab si inf. de gestiune Ocupat  

185.   Economist IA Superioare / Managementul firmei Ocupat  

186.   Economist IA Superioare / Statistica social economica Ocupat  

 BIROU RUNOS: 4 posturi    

187.  Sef birou - consilier 

juridic 

 IA Superioare / Stiinte juridice Ocupat 

188.   Economist IA Superioare / Finante contabilitate Ocupat 

189.   Economist IA Superioare / Contab. si informatica de gestiune Ocupat 

190.            Referent IA Medii Ocupat 

 Serviciu administrativ: 1 post    

191.  Sef serviciu ad-tiv Economist IA Superioare / Marketing in afaceri Ocupat 

 Birou Achizitii: 3 posturi    

192.  Sef birou achizitii  I Superioare/Adminsitratie publica Ocupat 

193.   Subinginer  SSD Vacant 

194.   Referent de specialitate I Superioare / Inginer Ocupat 

 Birou Tehnic administrativ: 4 posturi    

195.  Sef birou ad-tiv   SSD/Subinginer Ocupat 

196.   Referent de specialitate I Superioare / Administratie publica Ocupat 

197.   Economist IA Superioare / Finante contabilitate Ocupat 

198.   Magaziner I Medii Ocupat 

 Spalatorie: 5 posturi    

199.   Spalatoreasa  Generale Ocupat  

200.   Spalatoreasa  Generale Ocupat  

201.   Spalatoreasa  Generale Ocupat  

202.   Spalatoreasa  Generale Ocupat  

203.   Spalatoreasa  Generale Ocupat 

 Bloc Alimentar: 7 posturi    

204.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

205.   Bucatar II Curs calificare Ocupat 

206.   Bucatar II Curs calificare Ocupat  

207.   Bucatar II Curs calificare Ocupat 

208.   Bucatar IV Curs calificare Ocupat  
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209.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat  

210.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat 

 Centrala telefonica: 1 post    

211.   Telefonist III Medii Ocupat 

 Muncitori intretinere: 18 posturi    

212.   Lacatus mecanic I Curs calificare Ocupat  

213.   Lacatus mecanic III Curs calificare Ocupat 

214.   Electrician I Curs calificare Ocupat  

215.   Fochist I Curs calificare Ocupat  

216.   Fochist I Curs calificare Ocupat 

217.   Fochist III Curs calificare Ocupat 

218.   Fochist III Curs calificare Ocupat 

219.   Fochist III Curs calificare Ocupat 

220.   Instalator  IV Curs calificare Ocupat 

221.   Muncitor lenjerie I Curs calificare Ocupat  

222.   Agent contractari achizitii  Medii Ocupat 

223.   Muncitor-conducator auto II Medii Ocupat 

224.   Instalator    Vacant 

225.   Instalator   Vacant 

226.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat  

227.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat 

228.   Muncitor necalificat   Ocupat 

229.   Pompier   Ocupat 

 

 

RECAPITULAŢIE 

 

 

 

 

 

NR. TOTAL  POSTURI APROBATE 229 

NR. TOTAL POSTURI OCUPATE 205 

NR. TOTAL POSTURI VACANTE 24 

NR. TOTAL POSTURI DE  CONDUCERE 13 

NR. TOTAL POSTURI DE EXECUTIE 216 
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HOTĂRÂREA NR. 66 
din 30 martie 2018 

 
privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.197/21.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 5691/16.03.2018 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3197/16.03.2018; 

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă organigrama şi a statul de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 36/16.02.2018, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                            Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
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Sectia clinica NEUROLOGIE - 75 paturi

Sectia clinica OBSTETRICA GINECOLOGIE I  -  70 

paturi             

   + bloc nasteri
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MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA -  50 paturi                                      

din care Comp. arsi - 15 paturi

Sectia clinica A.T.I. - 45 paturi
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Sectia clinica CARDIOLOGIE - 80 paturi                                                                     

din care Comp. terapie intensiva coronarieni -12 

paturi
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SECTII CU PATURI - 1222 paturi

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI
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Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația

postului 

COMITET DIRECTOR

1 Manager Economist specialist IA S
studii superioare, cadru universitar/ medic primar, curs de 

perfectionare in management / management sanitar
Ocupat

2 Director medical Medic primar S
studii sup. profil medicina, medic primar/ specialist / 

competenta/atestat in managem. serviciilor de sanatate, doctor 

medicina / cadre didactice univ. de predare

Ocupat

3 Director financiar - contabil Economist specialist IA S studii superioare in profil economic Ocupat

4 Director ingrijiri Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

SECTII CU PATURI

Sectia clinica A.T.I.

Numar paturi: 45

5 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

6 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

7 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

8 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

9 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

10 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

11 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

12 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

13 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

14 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

15 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

16 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

17 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

18 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

19 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

20 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

21 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

22 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

23 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

24 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

25 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

26 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

27 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

28 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

29 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

30 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

31 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

32 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

33 Psiholog
stagiar/practicant/spe

cialist/principal
S diploma de licenta in specialitate Vacant
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Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația

postului 

34 Kinetoterapeut
deb./kinetoterapeut/pri

ncipal
S diploma de licenta in specialitate Vacant

35 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

36 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

37 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

38 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

39 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

40 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

41 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

42 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

43 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

44 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

45 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

46 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

47 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

48 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

49 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

50 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

51 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

52 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

53 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

54 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

55 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

56 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

57 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

58 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

59 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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60 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

61 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

62 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

63 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

64 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

65 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

66 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

67 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

68 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

69 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

70 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

71 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

72 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

73 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

74 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

75 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

76 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

77 Asistent medical principal SSD studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

78 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

79 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

80 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

81 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

82 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

83 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

84 Sora medicala principala M studii medii sanitare/scoala sanitara in profil + examen grad princ Ocupat

85 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

86 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

87 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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88 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

89 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

90 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

91 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

92 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

93 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

94 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

95 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

96 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1996
Ocupat

97 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

98 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

99 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

100 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

101 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

102 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

103 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

104 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

105 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

106 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

107 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

108 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

109 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

110 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

111 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

112 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

113 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

114 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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115 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

116 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

117 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

118 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

119 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

120 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

121 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

122 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

123 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

124 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

125 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

126 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

127 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

128 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

129 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

130 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

131 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

132 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

133 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

134 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

135 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

136 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

137 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

138 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

139 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

140 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

141 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

142 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

143 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

144 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

145 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

146 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

147 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

148 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

149 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

150 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

151 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

152 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

153 Ingrijitoare G studii generale Vacant

154 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

155 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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156 Ingrijitoare G studii generale Vacant

157 Brancardier G studii generale Vacant

158 Brancardier G studii generale Ocupat

159 Brancardier G studii generale Ocupat

160 Brancardier G studii generale Ocupat

161 Brancardier G studii generale Vacant

162 Brancardier G studii generale Vacant

163 Operator deb./III/II/I M studii medii Vacant

164 Secretar deb./secretar M; G studii medii Vacant

Sectia clinica CARDIOLOGIE

Numar paturi: 80 din care:

.Comp. terapie intensiva 

coronarieni: 12 paturi

165 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Vacant

166 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

167 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

168 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

169 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

170 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

171 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

172 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

173 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

174 Asistent sef Asistent medical principal PL studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

175 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

176 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

177 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

178 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

179 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

180 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

181 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

182 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

183 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

184 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

185 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

186 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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187 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

188 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

189 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

190 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

191 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

192 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

193 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

194 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

195 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

196 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

197 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

198 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

199 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

200 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

201 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

202 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

203 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

204 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

205 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

206 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

207 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

208 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

209 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

210 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

211 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

212 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

213 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

214 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

215 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

216 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

217 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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218 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

219 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

220 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

221 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

222 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

223 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

224 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

225 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

226 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

227 Ingrijitoare G studii generale Vacant

228 Ingrijitoare G studii generale Vacant

229 Ingrijitoare G studii generale Vacant

230 Ingrijitoare G studii generale Vacant

231 Ingrijitoare G studii generale Vacant

232 Ingrijitoare G studii generale Vacant

233 Ingrijitoare G studii generale Vacant

234 Ingrijitoare G studii generale Vacant

235 Ingrijitoare G studii generale Vacant

236 Ingrijitoare G studii generale Vacant

237 Ingrijitoare G studii generale Vacant

238 Ingrijitoare G studii generale Vacant

239 Ingrijitoare G studii generale Vacant

240 Ingrijitoare G studii generale Vacant

241 Ingrijitoare G studii generale Vacant

242 Brancardier G studii generale Vacant

243 Brancardier G studii generale Vacant

244 Brancardier G studii generale Vacant

245 Brancardier G studii generale Vacant

246 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

GENERALA I

Numar paturi: 53

247 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

248 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

249 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

250 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

251 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

252 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

253 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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254 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

255 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

256 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

257 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

258 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

259 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

260 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

261 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

262 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

263 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

264 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

265 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

266 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

267 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

268 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

269 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

270 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

271 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

272 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

273 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

274 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

275 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

276 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

277 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

278 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

279 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

280 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

281 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

282 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

283 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

284 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

285 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

286 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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287 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

288 Ingrijitoare G studii generale Vacant

289 Ingrijitoare G studii generale Vacant

290 Ingrijitoare G studii generale Vacant

291 Ingrijitoare G studii generale Vacant

292 Ingrijitoare G studii generale Vacant

293 Ingrijitoare G studii generale Vacant

294 Ingrijitoare G studii generale Vacant

295 Ingrijitoare G studii generale Vacant

296 Ingrijitoare G studii generale Vacant

297 Ingrijitoare G studii generale Vacant

298 Ingrijitoare G studii generale Vacant

299 Ingrijitoare G studii generale Vacant

300 Ingrijitoare G studii generale Vacant

301 Ingrijitoare G studii generale Vacant

302 Ingrijitoare G studii generale Vacant

303 Ingrijitoare G studii generale Vacant

304 Ingrijitoare G studii generale Vacant

305 Ingrijitoare G studii generale Vacant

306 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

GENERALA II

Numar paturi: 53

307 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

308 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

309 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

310 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

311 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

312 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

313 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

314 Asistent sef Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

315 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

316 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

317 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

318 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

319 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

320 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

321 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

322 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

323 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

324 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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325 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

326 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

327 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

328 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

329 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

330 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

331 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

332 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

333 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

334 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

335 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

336 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

337 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

338 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

339 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

340 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

341 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

342 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

343 Ingrijitoare G studii generale Vacant

344 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

345 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

346 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

347 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

348 Ingrijitoare G studii generale Vacant

349 Ingrijitoare G studii generale Vacant

350 Ingrijitoare G studii generale Vacant

351 Ingrijitoare G studii generale Vacant

352 Ingrijitoare G studii generale Vacant

353 Ingrijitoare G studii generale Vacant

354 Ingrijitoare G studii generale Vacant

355 Ingrijitoare G studii generale Vacant

356 Ingrijitoare G studii generale Vacant

357 Ingrijitoare G studii generale Vacant

358 Ingrijitoare G studii generale Vacant

359 Ingrijitoare G studii generale Vacant

360 Ingrijitoare G studii generale Vacant

361 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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362 Ingrijitoare G studii generale Vacant

363 Ingrijitoare G studii generale Vacant

364 Ingrijitoare G studii generale Vacant

365 Ingrijitoare G studii generale Vacant

366 Ingrijitoare G studii generale Vacant

367 Ingrijitoare G studii generale Vacant

368 Ingrijitoare G studii generale Vacant

369 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia CHIRURGIE GENERALA 

III

Numar paturi: 25

370 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

371 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

372 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

373 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

374 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

375 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

376 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

377 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

378 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

379 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

380 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

381 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

382 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

383 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

384 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797
Ocupat

385 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

386 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

387 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

388 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

389 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

390 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

391 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant
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392 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

393 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

394 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

395 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

396 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

397 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

398 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

399 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

400 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartimentul clinic 

CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-

FACIALA

Numar paturi: 15

401 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

402 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

403 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic Vacant

404 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

405 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

406 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

407 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

408 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

409 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

410 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

411 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

412 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

413 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

414 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

415 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

416 Ingrijitoare G studii generale Vacant

417 Ingrijitoare G studii generale Vacant

418 Ingrijitoare G studii generale Vacant

419 Ingrijitoare G studii generale Vacant

420 Ingrijitoare G studii generale Vacant

421 Ingrijitoare G studii generale Vacant

422 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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Sectia clinica CHIRURGIE 

PLASTICA MICROCHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVA

Numar paturi: 50 din care:

.Comp. arsi: 15 paturi

423 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

424 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

425 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

426 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

427 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

428 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

429 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

430 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

431 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

432 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

433 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

434 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

435 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

436 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

437 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

438 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

439 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

440 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

441 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

442 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

443 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

444 Asistent medical principal M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Ocupat

445 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

446 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

447 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

448 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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449 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

450 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

451 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

452 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

453 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

454 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

455 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

456 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

457 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1999
Ocupat

458 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

459 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

460 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

461 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

462 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

463 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

464 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

465 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

466 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

467 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

468 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

469 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

470 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

471 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

472 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

473 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

474 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant
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475 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

476 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

477 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

478 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

479 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

480 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

481 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

482 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

483 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

484 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

485 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

486 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

487 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

488 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

489 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

490 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

491 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

492 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

493 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

494 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

495 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

496 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

497 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

498 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

499 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

500 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

501 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

502 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

503 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

504 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

505 Ingrijitoare G studii generale Vacant

506 Ingrijitoare G studii generale Vacant

507 Ingrijitoare G studii generale Vacant

508 Ingrijitoare G studii generale Vacant

509 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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510 Ingrijitoare G studii generale Vacant

511 Ingrijitoare G studii generale Vacant

512 Ingrijitoare G studii generale Vacant

513 Ingrijitoare G studii generale Vacant

514 Ingrijitoare G studii generale Vacant

515 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

TORACICA

Numar paturi: 45

516 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

517 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

518 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

519 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

520 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

521 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

522 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

523 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

524 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

525 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

526 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

527 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

528 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

529 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

530 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

531 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

532 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

533 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

534 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

535 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

536 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

537 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

538 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

539 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

540 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

541 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

542 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant
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543 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

544 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

545 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

546 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

547 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

548 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

549 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

550 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

551 Ingrijitoare G studii generale Vacant

552 Ingrijitoare G studii generale Vacant

553 Ingrijitoare G studii generale Vacant

554 Ingrijitoare G studii generale Vacant

555 Brancardier G studii generale Ocupat

Compartiment CHIRURGIE 

VASCULARA

Numar paturi: 15

556 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

557 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

558 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

559 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

560 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

561 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

562 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

563 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

564 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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565 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

566 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

567 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

568 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

569 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

570 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

571 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

572 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

573 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

574 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

575 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

576 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

577 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

578 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia DIABET ZAHARAT, 

NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

Numar paturi: 25

579 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

580 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

581 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

582 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

583 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

584 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

585 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

586 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

587 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

588 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

589 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

590 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

591 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

592 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

593 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat
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594 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

595 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

596 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

597 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

598 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

599 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

600 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

601 Ingrijitoare G studii generale Vacant

602 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

603 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

604 Ingrijitoare G studii generale Vacant

605 Ingrijitoare G studii generale Vacant

606 Ingrijitoare G studii generale Vacant

607 Ingrijitoare G studii generale Vacant

608 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment 

ENDOCRINOLOGIE

Numar paturi: 10

609 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

610 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

611 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

612 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

613 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

614 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

615 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

616 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

617 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

618 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

619 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

620 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

621 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

622 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

623 Ingrijitoare G studii generale Vacant

624 Ingrijitoare G studii generale Vacant

625 Ingrijitoare G studii generale Vacant

626 Ingrijitoare G studii generale Vacant

627 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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Sectia clinica 

GASTROENTEROLOGIE

Numar paturi: 40

628 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

629 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

630 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

631 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

632 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

633 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

634 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

635 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

636 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

637 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

638 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

639 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

640 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

641 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

642 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

643 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

644 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

645 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

646 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

647 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

648 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

649 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

650 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

651 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

652 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

653 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

654 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

655 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

656 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

657 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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658 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

659 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

660 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

661 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

662 Ingrijitoare G studii generale Vacant

663 Ingrijitoare G studii generale Vacant

664 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartimentul clinic 

GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

Numar paturi: 12

665 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp.

vacant

666 Kinetoterapeut S studii superioare de specialitate Ocupat

667 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

668 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

669 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

670 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

671 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

672 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

673 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

674 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

675 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

676 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

677 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

678 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

679 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

680 Ingrijitoare G studii generale Vacant

681 Ingrijitoare G studii generale Vacant

682 Brancardier G studii generale Ocupat

Centru de HEMODIALIZA

Numar aparate: 9

683 Sef centru Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

684 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

685 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

686 BioInginer medical specialist S studii superioare de specialitate si examen de specialist Ocupat

687 Inginer specialist IA S studii superioare si curs de formare in domeniul aparaturii medicale Ocupat
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688 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

689 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

690 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

691 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

692 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

693 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

694 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

695 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

696 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

697 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

698 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

699 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

700 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

701 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

702 Ingrijitoare G studii generale Vacant

703 Ingrijitoare G studii generale Vacant

704 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA 

INTERNA I

Numar paturi: 65

705 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

706 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

707 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

708 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

709 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

710 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

711 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

712 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

713 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

714 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

715 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

716 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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717 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

718 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

719 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

720 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

721 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

722 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

723 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

724 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

725 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

726 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

727 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

728 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

729 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

730 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

731 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

732 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

733 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

734 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

735 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

736 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

737 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

738 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

739 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

740 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

741 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

742 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

743 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

744 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

745 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

746 Ingrijitoare G studii generale Vacant

747 Ingrijitoare G studii generale Vacant

748 Ingrijitoare G studii generale Vacant

749 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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750 Ingrijitoare G studii generale Vacant

751 Ingrijitoare G studii generale Vacant

752 Ingrijitoare G studii generale Vacant

753 Ingrijitoare G studii generale Vacant

754 Ingrijitoare G studii generale Vacant

755 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA 

INTERNA II

Numar paturi: 65 din care:

.Comp. hematologie: 10 paturi

756 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

757 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

758 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

759 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

760 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

761 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

762 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

763 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

764 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

765 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

766 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

767 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

768 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

769 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

770 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

771 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

772 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

773 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

774 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

775 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

776 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

777 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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778 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

779 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

780 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

781 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

782 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

783 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

784 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

785 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

786 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

787 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

788 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

789 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

790 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

791 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

792 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

793 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

794 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

795 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

796 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

797 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

798 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

799 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

800 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

801 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

802 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

803 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

804 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

805 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

806 Ingrijitoare G studii generale Vacant

807 Ingrijitoare G studii generale Vacant

808 Ingrijitoare G studii generale Vacant

809 Ingrijitoare G studii generale Vacant

810 Ingrijitoare G studii generale Vacant

811 Ingrijitoare G studii generale Vacant

812 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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813 Ingrijitoare G studii generale Vacant

814 Ingrijitoare G studii generale Vacant

815 Ingrijitoare G studii generale Vacant

816 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment NEFROLOGIE

Numar paturi: 14

817 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

818 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

819 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

820 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

821 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

822 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

823 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

824 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

825 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

826 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

827 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

828 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

829 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

830 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

831 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

832 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

833 Ingrijitoare G studii generale Vacant

834 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEONATOLOGIE

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. prematuri: 15 paturi

.Comp. terapie intensiva: 10 paturi

835 Sef sectie Medic primar+ specialist S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

836 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

837 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

838 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

839 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

840 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

841 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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842 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

843 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

844 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

845 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

846 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

847 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

848 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

849 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

850 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

851 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

852 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

853 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

854 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

855 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

856 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

857 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

858 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

859 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

860 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

861 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

862 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

863 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

864 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

865 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

866 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

867 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

868 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

869 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

870 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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871 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

872 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

873 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

874 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

875 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

876 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

877 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

878 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

879 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

880 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

881 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

882 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

883 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

884 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

885 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

886 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

887 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

888 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

889 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

890 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

891 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

892 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

893 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

894 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

895 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

896 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant
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897 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

898 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

899 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

900 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

901 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

902 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

903 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

904 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

905 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

906 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

907 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

908 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

909 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

910 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

911 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

912 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

913 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

914 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

915 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

916 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

917 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

918 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

919 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

920 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

921 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

922 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

923 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

924 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

925 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

926 Ingrijitoare G studii generale Vacant

927 Ingrijitoare G studii generale Vacant

928 Ingrijitoare G studii generale Vacant

929 Ingrijitoare G studii generale Vacant

930 Ingrijitoare G studii generale Vacant

931 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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932 Ingrijitoare G studii generale Vacant

933 Ingrijitoare G studii generale Vacant

934 Ingrijitoare G studii generale Vacant

935 Ingrijitoare G studii generale Vacant

936 Ingrijitoare G studii generale Vacant

937 Ingrijitoare G studii generale Vacant

938 Ingrijitoare G studii generale Vacant

939 Ingrijitoare G studii generale Vacant

940 Ingrijitoare G studii generale Vacant

941 Ingrijitoare G studii generale Vacant

942 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica 

NEUROCHIRURGIE

Numar paturi: 45

943 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

944 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

945 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

946 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

947 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

948 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

949 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

950 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

951 Kinetoterapeut S studii superioare de specialitate Vacant

952 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

953 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

954 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

955 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

956 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

957 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

958 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

959 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

960 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

961 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

962 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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963 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

964 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

965 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

966 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

967 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

968 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

969 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

970 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

971 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

972 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

973 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

974 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

975 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

976 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

977 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

978 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

979 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

980 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

981 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

982 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

983 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

984 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

985 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

986 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

987 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

988 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

989 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

990 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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991 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

992 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

993 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

994 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

995 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

996 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

997 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

998 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

999 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1000 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1001 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1002 Brancardier G studii generale Ocupat

1003 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1004 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1005 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1006 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1007 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1008 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1009 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1010 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1011 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1012 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1013 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1014 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1015 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1016 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1017 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEUROLOGIE

Numar paturi: 75

1018 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

1019 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1020 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1021 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1022 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1023 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1024 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1025 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1026 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant
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1027 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1028 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1029 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1030 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1031 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1032 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1033 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1034 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1035 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1036 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1037 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1038 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1039 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1040 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1041 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1042 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1043 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1044 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1045 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1046 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1047 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1048 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1049 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1050 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Vacant

1051 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1052 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat
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1053 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1054 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1055 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1056 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1057 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1058 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1059 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1060 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1061 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1062 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1063 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1064 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1065 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1066 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1067 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1068 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1069 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1070 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1071 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1072 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1073 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1074 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1075 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1076 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1077 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1078 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1079 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1080 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1081 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1082 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1083 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1084 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1085 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1086 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1087 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1088 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1089 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1090 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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1091 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1092 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1093 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1094 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1095 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1096 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1097 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1098 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1099 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1100 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1101 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1102 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1103 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1104 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1105 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1106 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1107 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1108 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1109 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1110 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1111 Brancardier G studii generale Ocupat

1112 Brancardier G studii generale Ocupat

1113 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica OBSTETRICA 

GINECOLOGIE I

Numar paturi: 70

1114 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Ocupat

1115 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1116 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1117 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1118 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

1119 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1120 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1121 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1122 Asistent sef Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1123 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1124 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1125 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1126 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1127 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1128 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1129 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1130 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1131 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1132 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1133 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1134 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1135 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1136 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1137 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1138 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1139 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1140 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1141 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1142 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1143 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1144 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1145 Asistent medico-social deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1146 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1147 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1148 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1149 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1150 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1151 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1152 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1153 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1154 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1155 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1156 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant
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1157 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1158 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1159 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1160 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1161 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1162 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1163 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1164 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1165 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1166 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1167 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1168 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1169 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1170 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1171 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1172 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1173 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1174 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1175 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1176 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1177 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1178 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1179 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1180 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1181 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1182 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1183 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1184 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1185 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1186 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1187 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1188 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1189 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1190 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1191 Ingrijitoare G studii generale Vacant

BLOC NASTERI

1192 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1193 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1194 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1195 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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1196 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1197 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1198 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1199 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1200 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1201 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1202 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1203 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1204 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1205 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1206 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1207 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1208 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1209 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1210 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1211 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1212 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1213 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1214 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1215 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1216 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1217 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1218 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1219 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1220 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1221 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1222 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1223 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1224 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1225 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1226 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1227 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1228 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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Sectia OBSTETRICA 

GINECOLOGIE II

Numar paturi: 60

1229 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1230 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1231 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1232 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1233 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1234 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1235 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1236 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1237 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1238 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1239 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1240 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1241 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1242 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1243 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1244 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1245 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1246 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1247 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1248 Moasa debutanta S studii superioare de specialitate Ocupat

1249 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1250 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1251 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1252 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1253 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1254 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

1255 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1256 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1257 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1258 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1259 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1260 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1261 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1262 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1263 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1264 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1265 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1266 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1267 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1268 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1269 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1270 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1271 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1272 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1273 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1274 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1275 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1276 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1277 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1278 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1279 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1280 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1281 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1282 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1283 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1284 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1285 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1286 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1287 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1288 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1289 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1290 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1291 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1292 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1293 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1294 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1295 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1296 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1297 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1298 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1299 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1300 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1301 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1302 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1303 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica OFTALMOLOGIE

Numar paturi: 40

1304 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1305 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1306 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1307 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1308 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1309 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1310 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1311 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1312 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1313 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1314 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1315 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1316 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1317 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1318 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1319 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1320 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1321 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1322 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1323 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1324 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1325 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1326 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1327 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1328 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1329 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1330 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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1331 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1332 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1333 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1334 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1335 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1336 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1337 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1338 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1339 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1340 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1341 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica ONCOLOGIE 

MEDICALA

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. radioterapie: 25 paturi

.Comp. ingrijiri paliative: 10 paturi

1342 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1343 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1344 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1345 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1346 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1347 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1348 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1349 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1350 Psiholog stagiar S studii superioare de specialitate Vacant

1351 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1352 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1353 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1354 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1355 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1356 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1357 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1358 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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1359 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1360 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1361 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1362 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1363 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1364 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1365 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1366 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1367 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1368 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1369 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1370 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1371 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1372 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1373 Asistent medical PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Ocupat

1374 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1375 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1376 Asistent medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

1377 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1378 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1379 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1380 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1381 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1382 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1383 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1384 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1385 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1386 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1387 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1388 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1389 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1390 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1391 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1392 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1393 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1394 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1395 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1396 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1397 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1398 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1399 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1400 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1401 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1402 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1403 Brancardier G studii generale Ocupat

1404 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica O.R.L.

Numar paturi: 50

1405 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

1406 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1407 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1408 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1409 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1410 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1411 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1412 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1413 Asistent sef Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1414 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1415 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1416 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1417 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1418 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1419 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1420 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1421 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1422 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1423 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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1424 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1425 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1426 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1427 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1428 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1429 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1430 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1431 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1432 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1433 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1434 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1435 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1436 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1437 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1438 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1439 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1440 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1441 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1442 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1443 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1444 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1445 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1446 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1447 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1448 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1449 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1450 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1451 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1452 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1453 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1454 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1455 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica ORTOPEDIE SI 

TRAUMATOLOGIE

Numar paturi: 75

1456 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1457 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1458 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1459 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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1460 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1461 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1462 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1463 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1464 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1465 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1466 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1467 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1468 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1469 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1470 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1471 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1472 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1473 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1474 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1475 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1476 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1477 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1478 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1479 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1480 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1481 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1482 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1483 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1484 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1485 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1486 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1487 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1488 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1489 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1490 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1491 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1492 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1493 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1494 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1495 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1496 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1497 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1498 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1499 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1500 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1501 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1502 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1503 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1504 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1505 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1506 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1507 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1508 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1509 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1510 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1511 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1512 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1513 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1514 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1515 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1516 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1517 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1518 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1519 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1520 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1521 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1522 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1523 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1524 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1525 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1526 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1527 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1528 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1529 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1530 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1531 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1532 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1533 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1534 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1535 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1536 Brancardier G studii generale Ocupat

1537 Brancardier G studii generale Vacant

Compartiment REUMATOLOGIE

Numar paturi: 20

1538 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1539 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1540 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1541 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1542 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1543 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1544 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1545 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1546 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1547 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1548 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1549 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1550 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1551 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1552 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1553 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1554 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1555 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1556 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1557 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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UNITATE PRIMIRI URGENTE 

(UPU) -SMURD

1558 Sef UPU-SMURD Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1559 Medic primar+ specialist S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1560 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1561 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1562 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1563 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1564 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1565 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1566 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1567 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1568 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1569 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Ocupat

1570 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1571 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1572 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1573 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1574 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1575 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1576 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1577 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1578 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1579 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1580 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1581 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1582 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1583 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1584 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1585 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1586 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1587 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1588 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1589 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1590 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1591 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1592 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1593 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1594 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1595 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1596 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1597 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1598 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1599 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1600 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1601 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1602 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1603 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1604 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1605 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1606 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1607 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1608 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1609 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1610 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1611 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1612 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1613 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1614 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1615 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1616 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1617 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1618 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1619 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1620 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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1621 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1622 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1623 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1624 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1625 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1626 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1627 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1628 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1629 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1630 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1631 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1632 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1633 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1634 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1635 Asistent medico-social principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1636 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1637 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1638 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1639 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1640 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1641 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1642 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1643 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1644 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1645 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

1646 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1647 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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1648 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1649 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1650 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1651 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1652 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1653 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1654 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1655 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1656 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1657 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1658 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1659 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1660 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1661 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1662 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1663 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1664 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1665 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1666 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1667 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1668 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1669 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1670 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1671 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1672 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1673 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1674 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1675 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1676 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1677 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1678 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1679 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1680 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1681 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1682 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1683 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1684 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1685 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1686 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1687 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1688 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1689 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1690 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1691 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1692 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1693 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1694 Sora medicala principala M studii medii sanitare/scoala sanitara in profil + examen grad princ Ocupat

1695 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1696 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1697 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1698 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

1699 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

1700 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1701 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1702 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1703 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1704 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1705 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1706 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1707 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1708 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1709 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1710 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1711 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1712 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1713 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1714 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1715 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1716 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1717 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1718 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1719 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1720 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1721 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1722 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1723 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1724 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1725 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1726 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1727 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1728 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1729 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1730 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1731 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1732 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1733 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1734 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1735 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1736 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1737 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1738 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1739 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1740 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1741 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1742 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1743 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1744 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1745 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1746 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1747 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1748 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1749 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1750 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1751 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1752 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1753 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1754 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1755 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1756 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1757 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1758 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1759 Brancardier G studii generale Ocupat

1760 Brancardier G studii generale Ocupat

1761 Brancardier G studii generale Ocupat

1762 Brancardier G studii generale Ocupat

1763 Brancardier G studii generale Ocupat

1764 Brancardier G studii generale Ocupat

1765 Brancardier G studii generale Ocupat

1766 Brancardier G studii generale Ocupat

1767 Brancardier G studii generale Ocupat

1768 Brancardier G studii generale Ocupat

1769 Brancardier G studii generale Ocupat

1770 Brancardier G studii generale Ocupat

1771 Brancardier G studii generale Ocupat

1772 Brancardier G studii generale Ocupat

1773 Brancardier G studii generale Vacant

1774 Brancardier G studii generale Vacant

1775 Brancardier G studii generale Vacant

1776 Brancardier G studii generale Vacant

1777 Brancardier G studii generale Vacant

1778 Brancardier G studii generale Vacant

1779 Brancardier G studii generale Vacant

1780 Brancardier G studii generale Vacant

1781 Brancardier G studii generale Vacant

1782 Brancardier G studii generale Vacant

1783 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1784 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1785 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat
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1786 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1787 Secretar M studii medii Ocupat

1788 Administrator I M studii medii Vacant

1789 Analist programator ajutor II M studii medii Vacant

 --- Cabinet MEDICINA 

DENTARA DE URGENTA

1790 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1791 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1792 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1793 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1794 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1795 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1796 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

Sectia UROLOGIE

Numar paturi: 40

1797 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1798 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1799 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1800 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1801 Medic specialist S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1802 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1803 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1804 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1805 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1806 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1807 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1808 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1809 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1810 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1811 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1812 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1813 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1814 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1815 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1816 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1817 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1818 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1819 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1820 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1821 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1822 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1823 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1824 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1825 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1826 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1827 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1828 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1829 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1830 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1831 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1832 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1833 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1834 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1835 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1836 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1837 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1838 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1839 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1840 Ingrijitoare G studii generale Vacant

SPITALIZARE DE ZI (54 de 

paturi)

MEDICI REZIDENTI

1841 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1842 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1843 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1844 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1845 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1846 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1847 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1848 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1849 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1850 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1851 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1852 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1853 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1854 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1855 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1856 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1857 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1858 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1859 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1860 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1861 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1862 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1863 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1864 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1865 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1866 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1867 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1868 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1869 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1870 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1871 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1872 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1873 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1874 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1875 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1876 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1877 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1878 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1879 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1880 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1881 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1882 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1883 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1884 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1885 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1886 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1887 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1888 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1889 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1890 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1891 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1892 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1893 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1894 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1895 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1896 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1897 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1898 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1899 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1900 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1901 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1902 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1903 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1904 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1905 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1906 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1907 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1908 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1909 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1910 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1911 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1912 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1913 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1914 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1915 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1916 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1917 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1918 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1919 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1920 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1921 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1922 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1923 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1924 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1925 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1926 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1927 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1928 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1929 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1930 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant
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1931 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1932 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1933 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1934 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1935 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1936 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1937 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1938 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1939 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1940 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1941 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1942 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1943 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1944 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1945 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1946 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1947 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1948 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1949 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1950 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1951 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1952 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1953 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1954 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1955 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1956 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

STRUCTURI COMUNE

Serviciul ANATOMIE 

PATOLOGICA

1957 Sef serviciu Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

1958 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1959 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1960 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1961 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1962 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1963 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1964 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1965 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1966 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1967 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1968 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1969 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1970 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1971 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1972 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1973 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1974 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1975 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1976 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1977 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1978 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1979 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1980 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1981 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1982 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1983 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- Compartiment CITOLOGIE

1984 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 --- Compartiment 

HISTOPATOLOGIE

1985 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1986 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1987 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1988 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1989 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1990 Asistent medical principal M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Ocupat

1991 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1992 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 --- Compartiment PROSECTURA

1993 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1994 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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1995 Asistent medical principal M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Ocupat

1996 Brancardier G studii generale Ocupat

BLOC OPERATOR

1997 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 -- Sala 1 - OFTALMOLOGIE - 

aseptic

1998 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1999 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2000 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2001 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2002 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 2 - UROLOGIE-aseptic

2003 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2004 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2005 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2006 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2007 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 3 - CHIRURGIE 

GENERALA I -aseptic

2008 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2009 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2010 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2011 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2012 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 -- Sala 4 - CHIRURGIE 

GENERALA II -aseptic

2013 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2014 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2015 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2016 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2017 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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 -- Sala 5 - CHIRURGIE 

GENERALA -aseptic

2018 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2019 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2020 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 6 - GINECOLOGIE - 

aseptic

2021 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2022 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2023 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2024 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 7 - NEUROCHIRURGIE -

aseptic

2025 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2026 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2027 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2028 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2029 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 -- Sala 8 - ORTOPEDIE - aseptic

2030 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2031 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2032 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2033 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2034 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2035 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2036 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2037 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2038 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2039 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2040 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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 -- Sala 9 - aseptic

2041 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2042 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2043 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2044 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2045 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2046 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2047 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal
Temp. 

vacant

2048 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2049 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2050 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2051 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2052 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2053 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2054 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2055 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2056 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- Sala 10  - SEPTIC

2057 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2058 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2059 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2060 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2061 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2062 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2063 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2064 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2065 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2066 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2067 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2068 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2069 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2070 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2071 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2072 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2073 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2074 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2075 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2076 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2077 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2078 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 12 - CHIRURGIE ORALA 

SI MAXILO-FACIALA

2079 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2080 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2081 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2082 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 13 -  CHIRURGIE 

PLASTICA

2083 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2084 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2085 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2086 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2087 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 14 - CHIRURGIE 

TORACICA

2088 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2089 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2090 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2091 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 15 - ORL - SEPTIC

2092 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2093 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2094 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2095 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 16 - CHIRURGIE 

VASCULARA

2096 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2097 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2098 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2099 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2100 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 17 - CHIRURGIE 

GENERALA III

2101 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2102 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2103 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2104 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2105 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2106 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- Personal auxiliar BLOC 

OPERATOR

2107 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2108 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2109 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2110 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2111 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2112 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2113 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2114 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2115 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2116 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2117 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2118 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2119 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2120 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2121 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2122 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2123 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2124 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2125 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2126 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2127 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2128 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2129 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2130 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2131 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2132 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2133 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2134 Brancardier G studii generale Ocupat

2135 Brancardier G studii generale Vacant

2136 Brancardier G studii generale Vacant

DIETETICA

2137 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2138 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2139 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2140 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

Compartiment ENDOSCOPIE

2141 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2142 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

FARMACIE

2143 Farmacist sef Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2144 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2145 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2146 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2147 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Ocupat

2148 Farmacist rezident anul III S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Ocupat

2149 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar
Ocupat 

temporar

2150 Farmacist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie Ocupat

2151 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2152 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2153 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

2154 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2155 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2156 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2157 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2158 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2159 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2160 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2161 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2162 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2163 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2164 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2165 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2166 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2167 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2168 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2169 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2170 Laborant M studii medii sanitare / scoala sanitara in profil Ocupat

2171 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2172 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2173 Operator I M studii medii Vacant

2174 Operator I M studii medii Vacant

Compartiment INTERNARI - 

EXTERNARI

2175 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2176 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2177 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2178 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2179 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2180 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2181 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2182 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2183 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2184 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2185 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2186 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2187 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2188 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2189 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2190 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2191 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2192 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2193 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2194 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2195 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2196 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2197 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2198 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Serviciul clinic de MEDICINA 

LEGALA

2199 Sef serviciu ML Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2200 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2201 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2202 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2203 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2204 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2205 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2206 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2207 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2208 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2209 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2210 Biochimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2211 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

2212 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant
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2213 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1999
Ocupat

2214 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2215 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2216 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2217 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

2218 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2219 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2220 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2221 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2222 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2223 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

2224 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2225 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2226 Autopsier G studii generale Vacant

2227 Autopsier G studii generale Vacant

2228 Autopsier G studii generale Vacant

2229 Autopsier G studii generale Vacant

2230 Autopsier G studii generale Vacant

2231 Brancardier G studii generale Ocupat

2232 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2233 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2234 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2235 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Serviciul de prevenire a infectiilor 

asociate asistentei medicale

2236 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2237 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2238 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2239 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2240 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2241 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2242 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2243 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 2000
Ocupat

2244 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2245 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2246 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2247 Agent DDD G studii generale Ocupat

2248 Agent DDD G studii generale Ocupat

2249 Agent DDD G studii generale Ocupat

2250 Agent DDD G studii generale Ocupat

2251 Agent DDD G studii generale Vacant

2252 Agent DDD G studii generale Vacant

STERILIZARE

2253 Asistent sef Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2254 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2255 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2256 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

2257 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2258 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 2001
Ocupat

2259 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2260 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2261 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2262 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2263 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2264 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2265 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2266 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2267 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2268 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2269 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

2270 Asistent medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

2271 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2272 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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2273 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2274 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2275 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2276 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2277 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2278 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2279 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2280 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2281 Ingrijitoare G studii generale Vacant

LABORATOARE

Laborator clinic ANALIZE 

MEDICALE

2282 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2283 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2284 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2285 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2286 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2287 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2288 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2289 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

2290 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2291 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2292 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2293 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2294 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2295 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2296 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2297 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2298 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2299 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2300 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2301 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2302 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2303 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2304 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Ocupat

2305 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2306 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2307 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2308 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2309 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant
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2310 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2311 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2312 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2313 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2314 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2315 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2316 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2317 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2318 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2319 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2320 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2321 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2322 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2323 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2324 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2325 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2326 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2327 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2328 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2329 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2330 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2331 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2332 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2333 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2334 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2335 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2336 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2337 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2338 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2339 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2340 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2341 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2342 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2343 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2344 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2345 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2346 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2347 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2348 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2349 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2350 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2351 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2352 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 199
Ocupat

2353 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2354 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2355 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2356 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2357 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2358 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2359 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2360 Oficiant medical principal M studii medii sanitare/ scoala sanitara in profil si examen grad principal Ocupat

2361 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2362 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2363 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2364 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat
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2365 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2366 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2367 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2368 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2369 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2370 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2371 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2372 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2373 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2374 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2375 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2376 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2377 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2378 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2379 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2380 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2381 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2382 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2383 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2384 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2385 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2386 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2387 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2388 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2389 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2390 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2391 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2392 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2393 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2394 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2395 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2396 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2397 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2398 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator EXPLORARI 

FUNCTIONALE

2399 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2400 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2401 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2402 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2403 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2404 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2405 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2406 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2407 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2408 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2409 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2410 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2411 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2412 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2413 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2414 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2415 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2416 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2417 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2418 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2419 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2420 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2421 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2422 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2423 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2424 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2425 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator de endoscopie 

bronsica

2426 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2427 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2428 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

Laborator MEDICINA 

NUCLEARA

2429 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2430 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2431 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2432 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2433 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2434 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2435 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2436 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2437 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2438 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2439 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2440 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2441 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2442 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2443 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator RADIOLOGIE 

IMAGISTICA MEDICALA

2444 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2445 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2446 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2447 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2448 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2449 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2450 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2451 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2452 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

2453 Fizician principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2454 Fizician deb/fiz/spec/princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

2455 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2456 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2457 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2458 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2459 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2460 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2461 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2462 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2463 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2464 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2465 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2466 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2467 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2468 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2469 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2470 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2471 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2472 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 2004
Ocupat

2473 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2474 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2475 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2476 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2477 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2478 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2479 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2480 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2481 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2482 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2483 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2484 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2485 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2486 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2487 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2488 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2489 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2490 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2491 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2492 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2493 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2494 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2495 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2496 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2497 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2498 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2499 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2500 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2501 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2502 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2503 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2504 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2505 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2506 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2507 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2508 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2509 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2510 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2511 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2512 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2513 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2514 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2515 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2516 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- COMPUTER TOMOGRAF

2517 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2518 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2519 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2520 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2521 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2522 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2523 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2524 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2525 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2526 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2527 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- R.M.N.

2528 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2529 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2530 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

Laborator RADIOTERAPIE

2531 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2532 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2533 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2534 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2535 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2536 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2537 Expert in fizica medicala S
diploma licenta fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), 

curs radioprot postuniv, permis exercitare 3 CNCAN
Ocupat

2538 Fizician specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2539 Fizician medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2540 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2541

Expert in fizica 

medicala/fizician 

medical/fizician medical 

debutant

S

diploma licenta fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), 

curs radioprot postuniv, permis exercitare 3 CNCAN/permis de 

exercitare nivel 2 CNCAN
Vacant

2542

Expert in fizica 

medicala/fizician 

medical/fizician medical 

debutant

S

diploma licenta fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), 

curs radioprot postuniv, permis exercitare 3 CNCAN/permis de 

exercitare nivel 2 CNCAN
Vacant

2543 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2544 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2545 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2546 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2547 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2548 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2549 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2550 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2551 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2552 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2553 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2554 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2555 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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2556 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2557 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2558 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2559 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2560 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2561 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2562 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2563 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2564 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2565 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2566 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2567 Brancardier G studii generale Ocupat

Cabinete 

 - Cabinet DIABET ZAHARAT, 

NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

2568 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2569 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2570 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2571 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2572 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2573 Asistent medico-social principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2574 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2575 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2576 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2577 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2578 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2579 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2580 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2581 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet  MEDICINA MUNCII

2582 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2583 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant
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 - Cabinet MEDICINA SPORTIVA

2584 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2585 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2586 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2587 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2588 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2589 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2590 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet ONCOLOGIE 

MEDICALA

2591 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2592 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2593 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2594 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2595 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2596 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2597 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2598 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2599 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2600 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2601 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet PLANIFICARE 

FAMILIALA

2602 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2603 Psiholog specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2604 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

AMBULATORIU INTEGRAT 

SPITALULUI - Str. Brailei 177 

(Cabinete)

 - Cabinet ALERGOLOGIE SI 

IMUNOLOGIE clinica

2605 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2606 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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2607 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2608 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet AUDIOMETRIE

2609 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2610 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet CARDIOLOGIE

2611 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE 

GENERALA

2612 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2613 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE MAXILO-

FACIALA

2614 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet CHIRURGIE 

PLASTICA, MICROCHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVA

2615 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE 

TORACICA

2616 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE 

VASCULARA

2617 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet 

DERMATOVENEROLOGIE

2618 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2619 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2620 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2621 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet ENDOCRINOLOGIE
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2622 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet 

GASTROENTEROLOGIE

2623 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet GERIATRIE SI 

GERONTOLOGIE

2624 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet HEMATOLOGIE

2625 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet MEDICINA INTERNA

2626 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2627 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2628 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2629 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet NEFROLOGIE

2630 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet NEUROCHIRURGIE

2631 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet NEUROLOGIE

2632 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet obstetrica-ginecologie

2633 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet OFTALMOLOGIE

2634 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2635 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet O.R.L.

2636 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2637 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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 - Cabinet ORTOPEDIE SI 

TRAUMATOLOGIE

2638 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2639 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2640 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2641 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet PSIHIATRIE

2642 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2643 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2644 Psiholog specialist S studii superioare de specialitate si examen de psiholog specialist Ocupat

2645 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2646 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet RADIOTERAPIE

2647 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

 - Laborator RECUPERARE 

MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE (baza de 

tratament)

2648 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat

2649 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

 - Cabinet UROLOGIE

2650 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet PNEUMOLOGIE

2651 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2652 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet BOLI INFECTIOASE

2653 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2654 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - FISIER

2655 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2656 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2657 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2658 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat
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2659 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2660 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

 - STERILIZARE

2661 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

 - Personal AUXILIAR SANITAR

2662 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2663 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2664 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2665 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2666 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2667 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2668 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2669 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2670 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2671 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2672 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2673 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2674 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2675 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2676 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2677 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2678 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2679 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2680 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2681 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2682 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2683 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2684 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2685 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2686 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2687 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2688 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2689 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2690 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2691 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2692 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2693 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2694 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2695 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2696 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2697 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2698 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2699 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2700 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2701 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2702 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2703 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2704 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2705 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2706 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2707 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2708 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2709 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2710 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2711 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2712 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2713 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2714 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2715 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2716 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2717 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2718 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2719 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2720 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2721 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2722 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2723 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2724 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2725 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2726 Ingrijitoare G studii generale Vacant

AMBULATORIU INTEGRAT 

SPITALULUI - Str. Basarabiei 26

 - Laborator RECUPERARE 

MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE (baza tratament)

2727 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2728 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2729 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat
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2730 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

2731 Kinetoterapeut principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2732 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2733 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2734 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2735 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2736 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2737 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2738 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2739 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2740 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2741 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2742 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2743 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2744 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2745 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2746 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2747 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2748 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2749 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2750 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2751 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2752 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2753 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2754 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2755 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2756 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2757 Baies G studii generale Vacant

2758 Baies G studii generale Vacant

APARAT FUNCTIONAL
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Serviciul MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE

2759 Sef serviciu Inspector de specialitate gradul I S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2760 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2761 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2762 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2763 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2764 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2765 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2766 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

2767 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

2768 Economist
specialist IA 

gradul I/II/debutant
S studii superioare Vacant

Compartiment AUDIT PUBLIC 

INTERN

2769 Auditor gradul I S studii superioare Ocupat

2770 Auditor gradul I S studii superioare Vacant

Compartiment RELATII CU 

PUBLICUL

2771 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2772 Referent de specialitate gradul I/II/III/debutant S studii superioare Vacant

Compartiment PREVENIRE SI 

PROTECTIE

2773 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2774 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2775 Inginer
specialist IA 

gradul I/II/debutant
S studii superioare Vacant

Compartiment JURIDIC

2776 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2777 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat
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Compartiment CONSTITUIRE, 

URMARIRE SI RECUPERARE 

CHELTUIELI DE SPITALIZARE

2778 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2779 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2780 Consilier juridic gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Compartiment DUHOVNICESC

2781 Preot gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Serviciul FINANCIAR

2782 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2783 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2784 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2785 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2786 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2787 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

Serviciul SALARII

2788 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2789 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2790 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2791 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2792 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2793 Referent de specialitate gradul III S studii superioare Ocupat

Serviciul CONTABILITATE

2794 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului
Temp. 

vacant

2795 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2796 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2797 Economist specialist IA S studii superioare
Temp. 

vacant

2798 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

 --- Compartiment INFORMATICA 

SI CONTABILITATE DE 

GESTIUNE
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2799 Contabil IA M studii medii Ocupat

2800 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2801 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2802 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2803 Casier M studii medii Ocupat

2804 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

Serviciul EVALUARE SANITARA, 

INFORMATICA SI STATISTICA 

MEDICALA

2805 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2806 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2807 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2808 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2809 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2810 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2811 Operator I M studii medii Ocupat

2812 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2813 Inspector de specialitate gradul I S studii superioare Vacant

2814 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

 --- Compartiment INFORMATICA 

MEDICALA

2815 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2816 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2817 Inginer de sistem II S studii superioare Ocupat

2818 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2819 Operator I M studii medii Ocupat

2820 Analist programator IA/I/II/debutant S studii superioare de specialitate Vacant

Serviciul de MANAGEMENT AL 

CALITATII SERVICIILOR 

MEDICALE

2821 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Vacant

2822 Medic primar/ specialist S diploma de medic si examen de medic primar / specialist Vacant

2823 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2824 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2825 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2826 Consilier juridic gradul II S studii superioare de specialitate Ocupat



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 5 din martie 2018 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația

postului 

Serviciul TEHNIC - 

ADMINISTRATIV

2827 Sef serviciu Economist gradul II S studii superioare in specialitatea serviciului Vacant

 --- Birou ACHIZITII PUBLICE

2828 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Vacant

2829 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2830 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2831 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2832 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2833 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2834 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2835 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2836 Economist deb/ II/ I/ spec. IA S studii superioare Vacant

 --- Birou CONTRACTARI, 

APROVIZIONARE

2837 Sef birou Economist gradul I S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

2838 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2839 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2840 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2841 Magaziner M studii medii Vacant

2842 Magaziner M studii medii Ocupat

2843 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

 ----- PERSONAL DESERVIRE in 

subordinea Biroului 

CONTRACTARI, 

APROVIZIONARE

2844 Manipulant bunuri G studii generale Vacant

2845 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2846 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2847 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2848 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

 --- Birou ADMINISTRATIV

2849 Sef birou Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

2850 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2851 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat
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2852 Arhivar M studii medii Ocupat

2853 Curier G studii generale Ocupat

2854 Referent de specialitate I/II/III/debutant S studii superioare Vacant

 ------ Formatie LIFTIERI

2855 Sef formatie Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2856 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2857 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2858 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2859 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2860 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2861 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2862 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2863 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2864 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2865 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2866 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2867 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2868 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2869 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2870 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

2871 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

2872 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

2873 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

2874 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2875 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2876 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2877 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2878 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2879 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2880 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2881 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2882 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2883 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2884 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

 -------- SPALATORIE

2885 Spalatoreasa cu gestiune Spalatoreasa G studii generale Vacant

2886 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2887 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2888 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2889 Spalatoreasa G studii generale Ocupat
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2890 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2891 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2892 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2893 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2894 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2895 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2896 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2897 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2898 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2899 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2900 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2901 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2902 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2903 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2904 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2905 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2906 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2907 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2908 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2909 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2910 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2911 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2912 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2913 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2914 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2915 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2916 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2917 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2918 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2919 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2920 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2921 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2922 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2923 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2924 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2925 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2926 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2927 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2928 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2929 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2930 Spalatoreasa G studii generale Vacant
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2931 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2932 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2933 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2934 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2935 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2936 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2937 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2938 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2939 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2940 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2941 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2942 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2943 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2944 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2945 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2946 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2947 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- Bloc ALIMENTAR

2948 Sef echipa Muncitor calificat II bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2949 Muncitor calificat I bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2950 Muncitor calificat III bloc alim M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2951 Muncitor calificat I bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2952 Muncitor calificat I bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2953 Muncitor calificat II bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2954 Muncitor calificat II bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2955 Muncitor calificat IV bloc alim M;G categorie de calificare 1 Ocupat

2956 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2957 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2958 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2959 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2960 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2961 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2962 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant
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2963 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2964 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2965 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2966 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2967 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2968 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2969 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2970 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2971 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

2972 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2973 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2974 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2975 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2976 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2977 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2978 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2979 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2980 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2981 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2982 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2983 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2984 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2985 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2986 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2987 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2988 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2989 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2990 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2991 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2992 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2993 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2994 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant
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2995 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2996 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2997 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2998 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2999 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3000 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3001 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3002 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3003 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3004 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3005 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3006 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

 ----- PERSONAL DESERVIRE in 

subordinea Biroului 

ADMINISTRATIV

3007 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3008 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3009 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3010 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3011 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3012 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3013 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3014 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3015 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3016 Muncitor necalificat M;G Ocupat

3017 Muncitor necalificat M;G Ocupat

3018 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3019 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 3/4/1/2 Vacant

3020 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/3/4/1/2 Vacant

3021 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/3/4/1/2 Vacant

3022 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/3/4/1/2 Vacant

3023 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3024 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3025 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3026 Muncitor calificat II/III/IV M;G categorie de calificare 3 / 4/1/2 Vacant

3027 Sofer II M;G
permis cond. Sofer profesionist/diploma invatamant mediu ori 

profesional de specialitate si autovehicul capacit. pana 2t/autoveh. de 

transport persoane pana 8 locuri

Ocupat

3028 Sofer II M;G
permis cond. Sofer profesionist/diploma invatamant mediu ori 

profesional de specialitate si autovehicul capacit. pana 2t/autoveh. de 

transport persoane pana 8 locuri

Ocupat
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3029 Sofer II M;G
permis cond. Sofer profesionist/diploma invatamant mediu ori 

profesional de specialitate si autovehicul capacit. pana 2t/autoveh. de 

transport persoane pana 8 locuri

Vacant

 ---- Personal auxiliar SPATII 

VERZI

3030 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3031 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/ 3 / 4/2/1 Vacant

3032 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/ 3 / 4/2/1 Vacant

3033 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/ 3 / 4/2/1 Vacant

3034 Muncitor necalificat M;G Vacant

3035 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3036 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3037 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3038 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

 ---- Personal auxiliar SPATII 

NESANITARE

3039 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3040 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3041 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3042 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3043 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3044 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3045 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3046 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3047 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3048 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3049 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3050 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3051 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3052 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3053 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3054 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3055 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3056 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3057 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3058 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3059 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3060 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3061 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3062 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3063 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3064 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3065 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3066 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3067 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3068 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3069 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3070 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3071 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3072 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3073 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3074 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3075 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3076 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3077 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3078 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3079 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3080 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3081 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3082 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3083 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3084 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3085 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3086 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3087 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3088 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3089 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3090 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3091 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3092 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3093 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3094 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3095 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3096 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3097 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3098 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3099 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3100 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3101 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3102 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3103 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3104 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3105 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3106 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3107 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3108 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3109 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3110 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3111 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3112 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3113 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3114 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3115 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3116 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3117 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3118 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3119 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3120 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3121 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3122 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3123 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3124 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3125 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3126 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3127 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3128 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3129 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3130 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3131 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3132 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3133 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3134 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3135 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3136 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3137 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3138 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3139 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3140 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3141 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3142 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3143 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3144 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3145 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3146 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3147 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3148 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3149 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3150 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3151 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3152 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3153 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3154 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3155 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3156 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3157 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3158 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3159 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3160 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3161 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3162 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3163 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3164 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3165 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3166 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3167 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3168 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3169 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3170 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

 --- Birou TEHNIC

3171 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

3172 Subinginer I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

3173 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

 --- Atelier TEHNIC

3174 Sef atelier Tehnician IA M studii medii Ocupat

 ------ Formatie ELECTRICIENI

3175 Sef formatie Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3176 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3177 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3178 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3179 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3180 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3181 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3182 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3183 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat
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3184 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3185 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3186 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3187 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3188 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3189 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

 ------ Formatia LACATUSI

3190 Sef formatie Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3191 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3192 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3193 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3194 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3195 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3196 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3197 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3198 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3199 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3200 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3201 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3202 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

 ------ Formatia INCALZIRE-

CENTRALA TERMICA

 -------- Echipa ABUR-INCALZIRE

3203 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3204 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3205 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3206 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3207 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3208 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

 -------- Echipa FOCHISTI

3209 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3210 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3211 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3212 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3213 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3214 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3215 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3216 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3217 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant
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 ------ Formatie APARATURA 

MEDICALA

3218 Sef formatie Aparatura medicala Inginer specialist IA S studii superioare tehnice Ocupat

3219 Tehnician utilaje medicale principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3220 Tehnician utilaje medicale principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3221 Tehnician utilaje medicale principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3222 Tehnician utilaje medicale
principal/tehnician 

utilaje medicale/deb.
M studii medii de specialitate si examen de grad principal Vacant

3223 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3224 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3225 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3226 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3227 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3228 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3229 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

 -------- Echipa INSTALATORI

3230 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3231 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3232 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3233 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3234 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3235 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3236 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3237 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3238 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3239 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 Ocupat

 -------- Echipa TAMPLARI

3240 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3241 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3242 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3243 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3244 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3245 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

 -------- Echipa ZUGRAVI

3246 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant
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Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația

postului 

3247 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3248 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3249 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3250 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

Sectia CRONICI IVESTI

Numar paturi: 25

3251 Sef sectie S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

3252 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

3253 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3254 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

3255 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

3256 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

3257 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

3258 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

3259 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3260 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

3261 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

3262 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3263 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3264 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3265 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

3266 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3267 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3268 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 --- FARMACIE

3269 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 --- STERILIZARE

3270 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 ---- SPALATORIE

3271 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

 --- Bloc ALIMENTAR

3272 Muncitor calificat III bloc alim M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3273 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat
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Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația

postului 

 --- TEHNIC

3274 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat
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HOTĂRÂREA NR. 67 
din 30 martie 2018 

 
privind: rectificarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii şi aprobarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2018                              

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA şi consilierii judeţeni Viorica SANDU şi 
Mitică SANDU;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.161/22.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018; 
Având în vedere adresa nr. 945/09.03.2018 a Şcolii Gimnaziale C-tin Pufan; 
Având în vedere adresa nr. 10588/07.03.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului; 
Având în vedere adresa nr. 5198/09.03.2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”; 
Având în vedere adresa nr. 3236/05.03.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie; 
Având în vedere adresa nr. 1893/05.03.2018 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 

Parascheva”; 
Având în vedere adresa nr. 724/05.03.2018 a Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Galați pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 
2021, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 

Art.3. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții şi surse de finanțare pentru anul 
2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 

Art.4. Se aprobă bugetul fondurilor nerambursabile pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021, 
conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
 

Art.5. Se aprobă repartizarea sumei de 1.730 mii lei din excedentul anilor precedenți, pentru lucrări de 
investiții conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. 
 

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi va 
răspunde de punerea în aplicare a acesteia Direcţia de economie şi finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                          Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
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HOTĂRÂREA NR. 68 
din 30 martie 2018 

 
privind: aprobarea contului anual de execuţie al judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului 
local la data de 31.12.2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.397/22.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 53/28.03.2017 privind aprobarea 
bugetului local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. a) coroborate cu art. 104 alin. (1) lit. c) şi 
alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru: 
1. Bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi pe anul 2017, conform anexei nr. 1; 
2. Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 

2017, conform anexei nr. 2; 
 

 Art.2. Se aprobă situaţiile financiare anuale conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                            Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
         























































































































































































































































































































































































Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 5 din martie 2018 

HOTĂRÂREA NR. 69 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi, pentru anul 
2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.212/19.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/2016 privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcționare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Galați; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2018 privind aprobarea 
componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a 
secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituții de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1), (2) şi ale art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 
modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a), d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi, dl. ZANFIR 
Ilie, pentru anul 2017, rezultat prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi şi domnului ZANFIR Ilie. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                           Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 
Consiliul Judeţean Galaţi                                                                                                                             Nr. 3169/16.03.2018 
 

Raport  privind rezultatul final al evaluării managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017 
 

Comisia de evaluare pentru managementul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017, stabilită prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2018, în intervalul 19.02.2018 –  12.03.2018 a efectuat operaţiunile 
aferente procedurii de evaluare a managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017. 
 Potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru 
instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 20/2016, atribuţiile principale ale acestei comisii sunt următoarele: 

„(1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii: 
a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei; 
b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila 
de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate şi interviul; 
c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea 
unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; 
d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză 
întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate; 
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e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea 
evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia; 
f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; 
g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager; 
h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru 
continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management; 
i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei; (2) Ponderea criteriilor şi 
subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate şi interviului este validată de membrii 
comisiei”. 

Criteriile de evaluare sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 21/2016 privind aprobarea 
modelului raportului de activitate pentru managementul instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi, criterii stabilite în baza prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 

După comunicarea raportului de activitate pentru anul 2017 de către managerul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi, 
membrii secretariatului Comisiei de evaluare au întocmit referatele analiză ale activităţii managerului, pe care le-au comunicat 
Comisiei, împreună cu raportul de activitate şi contractul de management în vigoare. 

În data de 08.03.2018 a avut loc notarea primei etape a evaluării: notarea raportului de activitate. 
În data de 12.03.2018 a avut loc a doua etapă a evaluării: susţinerea raportului de activitate de către manager în 

cadrul unui interviu. 
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3,4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 20/2016: „Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, 
pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare 
membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale. (4) Nota finală dată de fiecare 
membru se calculează astfel: (A + B)/2 = .......”. 
 Ca urmare a stabilirii rezultatelor pentru cele 2 etape ale evaluării, membrii Comisiei de Evaluare stabilesc rezultatul 
final al evaluării, prin calcularea mediei aritmetice a notelor obţinute în cadrul celor două etape ale evaluării, după cum 
urmează: 
  

Rezultatul final al evaluării managementului pentru  
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017  

Etapa I: notarea raportului de activitate (nota A) 10 
Etapa II: susţinerea raportului de activitate în cadrul unui interviu (nota B) 10 

Medie finală (nota A + nota B) / 2 10 
 

Pentru a ajunge la aceste rezultate, Comisia de evaluare a analizat în paralel Raportul de activitate depus de către 
managerul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017, referatele analiză întocmite de către Secretariatul comisiei, 
precum şi contractul de management în vigoare. Analiza a avut în vedere criteriile şi subcriteriile de evaluare şi a avut ca reper 
ponderea acestor criterii şi subcriterii aşa cum a fost propusă de către secretariatul comisiei şi validată de către Comisie, în 
condiţiile legii.  

În urma acestei analize, precum şi ca urmare a  întrebărilor şi răspunsurilor derulate în cadrul etapei interviului, s-a 
constatat că activitatea managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi în anul 2017 a corespuns, în majoritatea aspectelor 
evaluate, prevederilor din actele normative în vigoare şi din contractul de management încheiat de acesta cu autoritatea. 
Punctajele acordate la fiecare dintre etapele evaluării reflectă explicit ponderea în care Comisia de evaluare consideră că au 
fost îndeplinite obligaţiile prevăzute în contractul de management şi în actele normative şi administrative în vigoare şi cu 
incidenţă în activitatea managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi în anul 2017 

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „Comisia de evaluare elaborează un raport motivat 
asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea 
managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager”. Alin. (2) al 
aceluiaşi articol prevede: „În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător”. 
 Procesul verbal privind rezultatul final al evaluării a fost comunicat persoanei evaluate. Managerul evaluat a 
avut la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare pentru a formula contestaţii asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării. 
 S-a constatat că nu au fost depuse contestaţii în termenul prevăzut de lege. 

Întrucât nota finală a evaluării a fost 10, Comisia recomandă continuarea exercitării managementului Bibliotecii 
„V. A. Urechia” Galaţi de către dl. ZANFIR Ilie. 
 
 

Comisia: Semnătura: 
Negoiţă Cătălin   
Mitrof Marius  
Epure Camelia  
Secretariatul comisiei:   
Mişurnov Andrei  
Oprișan Lila  
Coca Ionel   
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HOTĂRÂREA NR. 70 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.213/19.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/2016 privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcționare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Galați; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2018 privind aprobarea 
componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a 
secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituții de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1), (2) şi ale art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 
modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a), d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi, dl. ŞERBAN Mădălin Ionuț, pentru anul 2017, rezultat prevăzut în anexa la prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 

Galaţi şi domnului ŞERBAN Mădălin Ionuț. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 
Consiliul Judeţean Galaţi                                                                                                                             Nr. 3170/16.03.2018 
 

Raport  privind rezultatul final al evaluării managementului  
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017 

 
Comisia de evaluare pentru managementul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 

pentru anul 2017, stabilită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2018, în intervalul 19.02.2018 –  
12.03.2018 a efectuat operaţiunile aferente procedurii de evaluare a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017. 
 Potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru 
instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 20/2016, atribuţiile principale ale acestei comisii sunt următoarele: 

„(1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii: 
a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei; 
b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila 
de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate şi interviul; 
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c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea 
unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; 
d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză 
întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate; 
e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea 
evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia; 
f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; 
g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager; 
h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru 
continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management; 
i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei; (2) Ponderea criteriilor şi 
subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate şi interviului este validată de membrii 
comisiei”. 

Criteriile de evaluare sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 21/2016 privind aprobarea 
modelului raportului de activitate pentru managementul instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi, criterii stabilite în baza prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 

După comunicarea raportului de activitate pentru anul 2017 de către managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele 
Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, membrii secretariatului Comisiei de evaluare au întocmit referatele analiză ale activităţii 
managerului, pe care le-au comunicat Comisiei, împreună cu raportul de activitate şi contractul de management în vigoare. 

În data de 08.03.2018 a avut loc notarea primei etape a evaluării: notarea raportului de activitate. 
În data de 12.03.2018 a avut loc a doua etapă a evaluării: susţinerea raportului de activitate de către manager în 

cadrul unui interviu. 
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3,4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 20/2016: „Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, 
pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare 
membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale. (4) Nota finală dată de fiecare 
membru se calculează astfel: (A + B)/2 = .......”. 
 Ca urmare a stabilirii rezultatelor pentru cele 2 etape ale evaluării, membrii Comisiei de Evaluare stabilesc rezultatul 
final al evaluării, prin calcularea mediei aritmetice a notelor obţinute în cadrul celor două etape ale evaluării, după cum 
urmează: 
  

Rezultatul final al evaluării managementului pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii  
„Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017  

Etapa I: notarea raportului de activitate (nota A) 9,66 
Etapa II: susţinerea raportului de activitate în cadrul unui interviu (nota B) 9,66 

Medie finală (nota A + nota B) / 2 9,66 
 

Pentru a ajunge la aceste rezultate, Comisia de evaluare a analizat în paralel Raportul de activitate depus de către 
managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017, referatele analiză întocmite 
de către Secretariatul comisiei, precum şi contractul de management în vigoare. Analiza a avut în vedere criteriile şi 
subcriteriile de evaluare şi a avut ca reper ponderea acestor criterii şi subcriterii aşa cum a fost propusă de către secretariatul 
comisiei şi validată de către Comisie, în condiţiile legii.  

În urma acestei analize, precum şi ca urmare a  întrebărilor şi răspunsurilor derulate în cadrul etapei interviului, s-a 
constatat că activitatea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi în anul 2017 a 
corespuns, în majoritatea aspectelor evaluate, prevederilor din actele normative în vigoare şi din contractul de management 
încheiat de acesta cu autoritatea. Punctajele acordate la fiecare dintre etapele evaluării reflectă explicit ponderea în care 
Comisia de evaluare consideră că au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute în contractul de management şi în actele normative 
şi administrative în vigoare şi cu incidenţă în activitatea managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi în anul 2017 

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „Comisia de evaluare elaborează un raport motivat 
asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea 
managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager”. Alin. (2) al 
aceluiaşi articol prevede: „În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător”. 
 Procesul verbal privind rezultatul final al evaluării a fost comunicat persoanei evaluate. Managerul evaluat a 
avut la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare pentru a formula contestaţii asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării. 
 S-a constatat că nu au fost depuse contestaţii în termenul prevăzut de lege. 

Întrucât nota finală a evaluării a fost 9,66, Comisia recomandă continuarea exercitării managementului 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi de către dl. ŞERBAN Mădălin Ionuț. 
 

Comisia: Semnătura: 
Negoiţă Cătălin   
Vaman Iulian  
Grigore Florin   
Secretariatul comisiei:   
Ioniţă Victoriţa  
Panaete Lidia  
Coca Ionel   
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HOTĂRÂREA NR. 71 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, pentru anul 
2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.214/19.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/2016 privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcționare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Galați; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2018 privind aprobarea 
componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a 
secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituții de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1), (2) şi ale art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 
modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a), d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, dl. NANU Dan 
Basarab, pentru anul 2017, rezultat prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi domnului NANU Dan 

Basarab. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                          Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 
Consiliul Judeţean Galaţi                                                                                                                             Nr. 3171/16.03.2018 
 

Raport  privind rezultatul final al evaluării managementului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017 
 

Comisia de evaluare pentru managementul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017, stabilită prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2018, în intervalul 19.02.2018 – 12.03.2018 a efectuat operaţiunile aferente 
procedurii de evaluare a managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017. 
 Potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru 
instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 20/2016, atribuţiile principale ale acestei comisii sunt următoarele: 

„(1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii: 
a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei; 
b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila 
de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate şi interviul; 
c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea 
unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; 
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d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză 
întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate; 
e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea 
evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia; 
f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; 
g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager; 
h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru 
continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management; 
i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei; (2) Ponderea criteriilor şi 
subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate şi interviului este validată de membrii 
comisiei”. 

Criteriile de evaluare sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 21/2016 privind aprobarea 
modelului raportului de activitate pentru managementul instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi, criterii stabilite în baza prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 

După comunicarea raportului de activitate pentru anul 2017 de către managerul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, 
membrii secretariatului Comisiei de evaluare au întocmit referatele analiză ale activităţii managerului, pe care le-au comunicat 
Comisiei, împreună cu raportul de activitate şi contractul de management în vigoare. 

În data de 08.03.2018 a avut loc notarea primei etape a evaluării: notarea raportului de activitate. 
În data de 12.03.2018 a avut loc a doua etapă a evaluării: susţinerea raportului de activitate de către manager în 

cadrul unui interviu. 
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3,4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 20/2016: „Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, 
pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare 
membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale. (4) Nota finală dată de fiecare 
membru se calculează astfel: (A + B)/2 = .......”. 
 Ca urmare a stabilirii rezultatelor pentru cele 2 etape ale evaluării, membrii Comisiei de Evaluare stabilesc rezultatul 
final al evaluării, prin calcularea mediei aritmetice a notelor obţinute în cadrul celor două etape ale evaluării, după cum 
urmează: 
  

Rezultatul final al evaluării managementului pentru  
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017  

Etapa I: notarea raportului de activitate (nota A) 10 
Etapa II: susţinerea raportului de activitate în cadrul unui interviu (nota B) 10 

Medie finală (nota A + nota B) / 2 10 
 

Pentru a ajunge la aceste rezultate, Comisia de evaluare a analizat în paralel Raportul de activitate depus de către 
managerul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017, referatele analiză întocmite de către Secretariatul comisiei, 
precum şi contractul de management în vigoare. Analiza a avut în vedere criteriile şi subcriteriile de evaluare şi a avut ca reper 
ponderea acestor criterii şi subcriterii aşa cum a fost propusă de către secretariatul comisiei şi validată de către Comisie, în 
condiţiile legii.  

În urma acestei analize, precum şi ca urmare a  întrebărilor şi răspunsurilor derulate în cadrul etapei interviului, s-a 
constatat că activitatea managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi în anul 2017 a corespuns, în majoritatea aspectelor 
evaluate, prevederilor din actele normative în vigoare şi din contractul de management încheiat de acesta cu autoritatea. 
Punctajele acordate la fiecare dintre etapele evaluării reflectă explicit ponderea în care Comisia de evaluare consideră că au 
fost îndeplinite obligaţiile prevăzute în contractul de management şi în actele normative şi administrative în vigoare şi cu 
incidenţă în activitatea managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi în anul 2017 

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „Comisia de evaluare elaborează un raport motivat 
asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea 
managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager”. Alin. (2) al 
aceluiaşi articol prevede: „În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător”. 
 Procesul verbal privind rezultatul final al evaluării a fost comunicat persoanei evaluate. Managerul evaluat a 
avut la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare pentru a formula contestaţii asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării. 
 S-a constatat că nu au fost depuse contestaţii în termenul prevăzut de lege. 

Întrucât nota finală a evaluării a fost 10, Comisia recomandă continuarea exercitării managementului Muzeului 
de Artă Vizuală Galaţi de către dl. NANU Dan Basarab. 
 

Comisia: Semnătura: 
Negoiţă Cătălin   
Olteanu Mihaela  
Dumitrescu Mărioara  
Secretariatul comisiei:   
Nedelcu Alina Georgeta  
Crăiniciuc Silvia  
Coca Ionel   
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HOTĂRÂREA NR. 72 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea rezultatului final al evaluării managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, 
pentru anul 2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.215/19.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 20/2016 privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcționare a evaluării managementului pentru instituțiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Judeţean Galați; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2018 privind aprobarea 
componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a 
secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituții de cultură din subordinea 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1), (2) şi ale art. 42 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a 
modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a), d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă rezultatul final al evaluării managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, dl. 
CĂLDĂRARU Dragoș Cristian, pentru anul 2017, rezultat prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi şi domnului 

CĂLDĂRARU Dragoș Cristian. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
 
Consiliul Judeţean Galaţi                                                                                                                             Nr. 3172/16.03.2018 
 

Raport  privind rezultatul final al evaluării managementului  
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017 

 
Comisia de evaluare pentru managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017, stabilită prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/26.01.2018, în intervalul 19.02.2018 – 12.03.2018 a efectuat operaţiunile aferente 
procedurii de evaluare a managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017. 
 Potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului pentru 
instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 20/2016, atribuţiile principale ale acestei comisii sunt următoarele: 

„(1) Membrii comisiei au următoarele atribuţii: 
a) studiază individual documentele primite în format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei; 
b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare şi stabilesc punctajul şi grila 
de evaluare pentru criteriile şi subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate şi interviul; 
c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea 
unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns; 
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d) studiază şi evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză 
întocmite de secretariat şi a proiectului de management aprobat de autoritate; 
e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea 
evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia; 
f) dezbat, analizează şi acordă note pentru fiecare etapă a evaluării; 
g) analizează şi evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susţinut de manager; 
h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru 
continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management; 
i) certifică, prin semnătură, toate actele şi documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei; (2) Ponderea criteriilor şi 
subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate şi interviului este validată de membrii 
comisiei”. 

Criteriile de evaluare sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 21/2016 privind aprobarea 
modelului raportului de activitate pentru managementul instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean 
Galaţi, criterii stabilite în baza prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi 
desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de 
activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 

După comunicarea raportului de activitate pentru anul 2017 de către managerul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi, membrii secretariatului Comisiei de evaluare au întocmit referatele analiză ale activităţii managerului, pe care le-au 
comunicat Comisiei, împreună cu raportul de activitate şi contractul de management în vigoare. 

În data de 08.03.2018 a avut loc notarea primei etape a evaluării: notarea raportului de activitate. 
În data de 12.03.2018 a avut loc a doua etapă a evaluării: susţinerea raportului de activitate de către manager în 

cadrul unui interviu. 
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3,4) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului 

pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 20/2016: „Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, 
pentru prima etapă, şi nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a II-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare 
membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale. (4) Nota finală dată de fiecare 
membru se calculează astfel: (A + B)/2 = .......”. 
 Ca urmare a stabilirii rezultatelor pentru cele 2 etape ale evaluării, membrii Comisiei de Evaluare stabilesc rezultatul 
final al evaluării, prin calcularea mediei aritmetice a notelor obţinute în cadrul celor două etape ale evaluării, după cum 
urmează: 
  

Rezultatul final al evaluării managementului pentru  
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017  

Etapa I: notarea raportului de activitate (nota A) 10 
Etapa II: susţinerea raportului de activitate în cadrul unui interviu (nota B) 10 

Medie finală (nota A + nota B) / 2 10 
 

Pentru a ajunge la aceste rezultate, Comisia de evaluare a analizat în paralel Raportul de activitate depus de către 
managerul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017, referatele analiză întocmite de către Secretariatul 
comisiei, precum şi contractul de management în vigoare. Analiza a avut în vedere criteriile şi subcriteriile de evaluare şi a 
avut ca reper ponderea acestor criterii şi subcriterii aşa cum a fost propusă de către secretariatul comisiei şi validată de către 
Comisie, în condiţiile legii.  

În urma acestei analize, precum şi ca urmare a  întrebărilor şi răspunsurilor derulate în cadrul etapei interviului, s-a 
constatat că activitatea managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în anul 2017 a corespuns, în majoritatea 
aspectelor evaluate, prevederilor din actele normative în vigoare şi din contractul de management încheiat de acesta cu 
autoritatea. Punctajele acordate la fiecare dintre etapele evaluării reflectă explicit ponderea în care Comisia de evaluare 
consideră că au fost îndeplinite obligaţiile prevăzute în contractul de management şi în actele normative şi administrative în 
vigoare şi cu incidenţă în activitatea managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi în anul 2017 

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare: „Comisia de evaluare elaborează un raport motivat 
asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea 
managementului, respectiv reînnoirea ori rezilierea contractului de management încheiat cu respectivul manager”. Alin. (2) al 
aceluiaşi articol prevede: „În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător”. 
 Procesul verbal privind rezultatul final al evaluării a fost comunicat persoanei evaluate. Managerul evaluat a 
avut la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicare pentru a formula contestaţii asupra modului de 
respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării. 
 S-a constatat că nu au fost depuse contestaţii în termenul prevăzut de lege. 

Întrucât nota finală a evaluării a fost 10, Comisia recomandă continuarea exercitării managementului Muzeului 
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi de către dl. CĂLDĂRARU Dragoș Cristian. 
 
 

Comisia: Semnătura: 
Negoiţă Cătălin   
Răileanu Violeta Maria  
Mişurnov Andrei  
Secretariatul comisiei:   
Bejan Simona  
Mititelu Mihaela  
Coca Ionel   
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HOTĂRÂREA NR. 73 
din 30 martie 2018 

 

privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de concurs/examen şi în 
comisiile de soluţionare a contestaţiilor, precum şi avizarea componenţei integrale a acestor comisii, în vederea 
organizării şi desfăşurării concursurilor/examenelor de ocupare a funcţiilor specifice Comitetului director din 
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului 
Judeţean Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.047/19.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 2152/12.03.2018 a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 
Parascheva” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 3047/13.03.2018; 

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 181 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 

funcţiilor specifice Comitetului Director din spitalele publice din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, aprobate prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5/03.01.2018; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiei de Director medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, următoarele persoane: 

1. Cucu Doina Administrator Public – Consiliul Judeţean Galaţi 
2. Nechifor Alexandru Consilier judeţean – Consiliul Judeţean Galaţi 
3. Stoica George Director executiv – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (2) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (1), precum şi completarea acesteia 
după cum urmează: 

1. Debita Mihaela Manager Spitalul Clinic de Boli infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 
2. Voinescu Carina Profesor Universitar Doctor – desemnat de Colegiul Medicilor Galaţi 

(3) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de soluţionare a contestaţiilor 
pentru ocuparea funcţiei de Director medical (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic de Boli 
Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, următoarele persoane: 

1. Nedelcu Alina Consilier juridic – Consiliul Judeţean Galaţi 
2. Grigore Florin Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 
3. Coca Ionel Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (4) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (3), precum şi completarea acesteia 
după cum urmează: 

1. Dobrea Valentina – Alina Manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 
2. Gurău Gabriela Conferenţiar Universitar Doctor – desemnat de Colegiul Medicilor Galaţi 

 
  Art.2. (1) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de concurs/examen 
pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, următoarele persoane: 

1. Cucu Doina Administrator Public – Consiliul Judeţean Galaţi 
2. Nechifor Alexandru Consilier judeţean – Consiliul Judeţean Galaţi 
3. Stoica George Director executiv – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (2) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (1), precum şi completarea acesteia 
după cum urmează: 

1. Debita Mihaela Manager Spitalul Clinic de Boli infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 
2. Buhanca Aurora – 

Minodora 
Inspector superior – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Galaţi 

(3) Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în comisia de soluţionare a contestaţiilor 
pentru ocuparea funcţiei de Director financiar contabil (membru al Comitetului director) al Spitalului Clinic de 
Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, următoarele persoane: 

1. Nedelcu Alina Consilier juridic – Consiliul Judeţean Galaţi 
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2. Grigore Florin Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 
3. Coca Ionel Şef serviciu – Consiliul Judeţean Galaţi 

 (4) Se avizează componenţa integrală a comisiei prevăzută la alin. (3), precum şi completarea acesteia 
după cum urmează: 

1. Dobrea Valentina – Alina Manager Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 
2. Marin Gabriela Inspector superior – desemnat de Direcţia de Sănătate Publică Galaţi 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” 

Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                     Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 74 
din 30 martie 2018 

 

privind: desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant, din partea Direcţiei de Sănătate Publică 
a Judeţului Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.116/09.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi nr. 2.025/19.02.2018, înregistrată 
la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.116/19.02.2018; 

Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), precum şi ale art. 5 alin. (1) lit. a) din 
Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului; 

  Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se numeşte doamna ELKAN Eva Maria, medic primar neurologie pediatrică la Spitalul Clinic 
de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi, în calitate de membru titular în Comisia pentru Protecţia Copilului 
Galaţi, desemnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în locul domnului IERIMA Gavrilă 
Alexandru. 
 (2) Se numeşte doamna NICULESCU Carmen Eugenia, medic primar pediatrie, specialist hematologie la 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi, în calitate de membru supleant în Comisia pentru 
Protecţia Copilului Galaţi, desemnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, în locul doamnei 
MUNTEANU Gabriela. 

 
Art.2. Dispoziţiile literei c) a alineatului (1) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

160 din 27 iulie 2017 privind constituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi se modifică în mod 
corespunzător. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi, Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, doamnei ELKAN Eva Maria, domnului IERIMA Gavrilă 
Alexandru, doamnei NICULESCU Carmen Eugenia, precum şi doamnei MUNTEANU Gabriela, care vor asigura 
punerea în aplicare a acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                          Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
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HOTĂRÂREA NR. 75 
din 30 martie 2018 

 

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie al Casei de 
Asigurări de Sănătate Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.651/09.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 646/26.02.2018 a Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2651/27.02.2018; 
Având în vedere prevederile art. 297 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în Consiliul de Administraţie al Casei 
de Asigurări de Sănătate Galaţi, domnul NECHIFOR Alexandru – consilier judeţean. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi şi domnului NECHIFOR 
Alexandru. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                       Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 76 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica 
Moldova 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.372/23.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe; 
Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
Având în vedere adresa nr. 3372/22.03.2018 a Consiliului Raional Cahul prin care se solicită inițierea unui 

nou acord de colaborare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Acordul de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Cahul din Republica 
Moldova, anexă la prezenta hotărâre. 
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Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea Acordului de cooperare și 
realizarea tuturor demersurilor și activităților aferente acesteia. 

 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Raional Cahul, Republica Moldova. 
(2) Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi va 

răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                   Paul Puşcaş                                                                                          Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
 

ANEXĂ 
ACORD de COOPERARE 

între  
JUDEȚUL GALAȚI din România și RAIONUL CAHUL din Republica Moldova 

 
Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, 
istorie, cultură și tradiții și în dorința consolidării relațiilor de colaborare între autoritățile administrației publice din cele două 
state, 
În concordanță cu principiile Convenției-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților 
teritoriale, 
Consiliul Județean Galați din România și Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova, denumite, în continuare „Părți”, 
Au convenit deschiderea de noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domenii de interes reciproc și întărirea 
legăturilor de prietenie la nivelul comunităților locale pe care le reprezintă, după cum urmează: 

 
ARTICOLUL 1 

Obiectul prezentului Acord îl constituie dezvoltarea relațiilor de parteneriat și a cooperării reciproc avantajoase între Părți, 
astfel contribuind la crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a domeniilor: social-economic, tehnico-științific, turistic și 
cultural al Părților. 
Părțile vor colabora pentru identificarea și realizarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială la nivelul celor două 
comunități, utilizând resursele de care dispun în conformitate cu atribuțiile lor prevăzute în legislațiile în vigoare în România 
și Republica Moldova. 
 

ARTICOLUL 2 
Părțile au convenit  să dezvolte cooperarea, potrivit nivelului lor actual de dezvoltare, în următoarele domenii: economie și 
comerț, atragerea investițiilor și crearea întreprinderilor mixte, educație, știință și tehnologie, sport, turism și recreere, direcția 
cultural – umanitară, agricultură, eficiență energetică și surse regenerabile (alternative) de energie, ecologia și protecția 
mediului înconjurător. 
Cooperarea Părților în aceste domenii va fi realizată prin: 
• schimbul de informații disponibile ale Părților cu privire la aspectele de interes reciproc, efectuarea vizitelor și a întâ lnirilor 
comune, organizarea forumurilor economice și de investiții, facilitarea schimbului de informații cu privire la proiectele de 
investiții, fezabile pentru implementarea în comun; 
• elaborarea proiectelor comune transfrontaliere (inclusiv a celor de infrastructură) finanțate în cadrul programelor Uniunii 
Europene; 
• contribuirea la crearea și dezvoltarea întreprinderilor mixte pe teritoriul Părților; 
• facilitarea schimbului de experiență între elevi și studenți, al schimbului de informații didactico-metodice și al fondurilor de 
carte ale bibliotecilor, organizarea conferințelor comune științifice, a seminarelor și olimpiadelor; 
• sprijin pentru dezvoltarea activității turistice bilaterale, realizarea traseelor turistice comune și a altor proiecte comune în 
domeniul turismului și al recreerii; 
• implicarea în organizarea de întâlniri între specialiști în domeniile agriculturii pescuitului și acvaculturii, în vederea realizării 
de schimburi de experiență; 
• facilitarea schimburilor culturale, organizarea de evenimente comune în domeniul culturii, festivalurilor, cu participarea 
artiștilor din ambele Părți; 
• sprijinirea dezvoltării în domeniul educației fizice și al sportului, a schimbului de delegații sportive, organizarea 
competițiilor sportive comune, turneelor etc.; 
• sprijinul dezvoltării relațiilor între tineri, cooperarea între instituțiile abilitate în domeniul tineretului, precum și dezvoltarea 
contactelor directe între organizațiile de tineret, ONG-uri, din domeniul politicilor de tineret; 
• implementarea tuturor acțiunilor necesare care vor asigura eficiența și dezvoltarea relațiilor de afaceri pentru a atinge 
scopurile menționate în prezenta Înțelegere. 
În procesul aplicării prezentului Acord de Cooperare, Părțile se vor depune toate eforturile pentru a dezvolta relații bazate pe 
principiile egalității, parteneriatului onest și protejarea intereselor fiecăreia dintre ele, având la bază interesele comunitare 
generale, în conformitate cu legislațiile în vigoare în România şi Republica Moldova. 
 

ARTICOLUL 3 
Părțile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentului Acord de Cooperare, în limitele stipulate de 
legislațiile naționale ale statelor lor. 
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Fiecare Parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a acestui Acord de Cooperare. Coordonatorii 
desemnați de către părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de 
părți. 

ARTICOLUL 4 
Prezentul Acord de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării. Documentul de 
cooperare poate fi modificat și/sau completat prin acordul reciproc, exprimat în scris al celor două Părți. Modificările și 
completările vor produce efecte de la data semnării. 
Fiecare Parte poate denunța Acordul de Cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Denunțarea își produce 
efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări. 
Denunțarea prezentului Acord nu afectează proiectele și programele deja convenite în conformitate cu prevederile prezentului 
document care nu s-au finalizat până la momentul încetării acestuia, dacă Părțile nu convin în scris altfel. 
Părțile vor desfășura activitățile de cooperare și vor încheia documentele referitoare la implementarea unor proiecte comune, 
potrivit atribuțiilor de care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și R. Moldova. 
Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului Acord de Cooperare  se va soluționa amiabil, de 
către Părți, pe calea negocierilor directe. 

ARTICOLUL 5 
 
Semnată în _________, la _______în două exemplare originale, în limba română. 
 
      

PENTRU PENTRU 
Județul Galați din Romania Raionul Cahul din Republica Moldova 

Preşedinte Preşedinte 
Costel FOTEA Ion GROZA 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 77 
din 30 martie 2018 

 

privind: aprobarea Înţelegerii de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Hîncești din 
Republica Moldova 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3.444/23.03.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Externe; 
Având în vedere avizul favorabil al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Înţelegerea de cooperare între Judeţul Galaţi din România şi Raionul Hîncești din 
Republica Moldova, anexă la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea Înțelegerii de cooperare și 

realizarea tuturor demersurilor și activităților aferente acesteia. 

 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Raional Hînceşti, Republica Moldova. 

(2) Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi va 

răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                        Publicată astăzi, 4 aprilie 2018 
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ANEXĂ 
 

ÎNŢELEGERE DE COOPERARE 
între JUDEŢUL GALAŢI DIN ROMÂNIA şi RAIONUL HÎNCEȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Judeţul Galaţi din România şi Raionul Hîncești din Republica Moldova, denumite în continuare Părţi, 
Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, conferit de unitatea de limbă, istorie, 
cultură şi tradiţii, 
Fiind interesate de consolidarea şi diversificarea relaţiilor tradiţionale de prietenie dintre Părţi ca şi de dezvoltarea de noi 
dimensiuni ale cooperării bilaterale, pe baza intereselor comune și în spiritul împărtășirii principiilor și valorilor fundamentale 
ale Uniunii Europene, 
 
Au convenit următoarele: 
Articolul 1 - Domenii de cooperare 
1. Părţile convin desfăşurarea unor de acţiuni de cooperare care se vor derula în conformitate cu competenţele lor şi se vor 
referi în special la activități de promovare a dezvoltării economice și sociale, schimbul de bune practici și consolidarea 
cooperării instituționale. Va fi vizată consolidarea politicilor publice locale prin proiecte de dezvoltare integrate, care să 
implice atât mediul public cât și societatea civilă.  
2. Părțile pot conveni stabilirea de relații de colaborare și în alte domenii de interes reciproc, potrivit atribuțiilor de care dispun 
în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Moldova. 
Articolul 2 - Modalităţi de cooperare 
1. Cooperarea între părţi va putea fi realizată prin:  
- Organizarea de  schimburi de experienţă între autorităţile judeţene/raionale şi structurile de specialitate subordonate acestora, 
precum și  între alți actori locali, inclusiv asociaţiile patronale și ale oamenilor de afaceri; 
- Organizarea periodică de expoziţii, târguri cu produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale agenţilor 
economici, întâlniri ale oamenilor de afaceri; 
- Derularea unor proiecte de dezvoltare economică şi socială în beneficiul comunităţilor locale pe care le reprezintă; 
- Organizarea de activități având ca scop promovarea economică, turistică, culturală sau teritorială. 
- Efectuarea de stagii de pregătire profesională în diferite domenii de interes reciproc; 
- Informarea reciprocă privind oportunităţile de atragere și finanțare a proiectelor de dezvoltare; 
- Organizarea de tabere de vară, festivaluri, concerte, alte activităţi culturale şi educative; 
- Alte activităţi orientate spre beneficiul părţilor semnatare potrivit atribuțiilor de care dispun, în conformitate cu legislațiile în 
vigoare în România și Republica Moldova; 
2. Părţile vor stabili în fiecare an programul de lucru care va defini acţiunile comune ce vor fi desfășurate şi îşi vor evalua 
realizările. 
3. Părţile pot invita şi alte autorităţi ale administraţiei publice locale din România și din Republica Moldova pentru realizarea 
unui proiect sau să participe la acţiuni comune. 
Articolul 3 - Cadrul legal de cooperare 
Părţile vor desfăşura activităţi de cooperare potrivit competenţelor de care dispun şi în conformitate cu legislaţiile în vigoare în 
România şi Republica Moldova. 
Articolul 4 - Finanţarea 
1. Părţile vor suporta cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei Înţelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de 
legislaţiile naţionale ale statelor celor două Părţi. 
2. Părțile vor analiza, pentru punerea în aplicare a prezentei Înţelegeri și pentru a face viabile acțiunile de cooperare, și alte 
posibilități de finanțare publică și privată existente la nivel național, european sau internațional. 
3. Pentru realizarea obiectivelor din prezenta Înţelegere de cooperare, judeţul Galaţi  poate participa la realizarea şi finanţarea 
unor obiective de investiții ale raionului Hîncești din Republica Moldova, a unor  programe comune culturale, sportive, de 
tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională  şi a altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie, 
conform legislaţiei în vigoare. 
Articolul 5 – Modificarea și completarea  
Prezenta Înţelegere de Cooperare poate fi modificată sau completată în baza acordului reciproc, exprimat în scris, al Părţilor. 
Modificările şi completările produc efecte în conformitate cu prevederile art. 7 din Înțelegere. 
Articolul 6 - Soluţionarea diferendelor 
Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Înţelegeri de Cooperare se va soluţiona amiabil, de 
către Părţi, pe calea negocierilor directe. 
Articolul 7 - Aplicarea şi denunţarea 
1. Prezenta înţelegere de Cooperare se încheie pentru o perioadă nedeterminată şi produce efecte de la data semnării. 
2. Oricare dintre părţi poate denunţa prezenta Înţelegere de Cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. În acest 
caz, prezenta Înţelegere de Cooperare își încetează valabilitatea  începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 
3. Încetarea prezentei Înţelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi proiectelor demarate în 
perioada de valabilitate a acesteia, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către Părţi. 
 
Semnată la _______________, la data de___  ______________în două exemplare originale în limba română.  
 

Pentru  
Judeţul Galaţi din România, 

Pentru  
Raionul Hîncești, Republica Moldova 

Preşedinte, Preşedinte, 
Costel FOTEA Ghenadie BUZĂ 

 


