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HOTĂRÂREA NR. 112 
din 28 iunie 2017 

 

privind: modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind 
aprobarea monografiei economico–militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.814/07.06.2017             

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 adresa Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – 
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale judeţul Galaţi nr. 667GL/30.05.2017, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Galaţi sub nr. 4.814/31.05.2017; 
         Având în vedere prevederile art. 35 lit. d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 2, ale art. 46 alin. (2) şi ale art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 
privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată; 
 Având în vedere prevederile art. 2 şi ale art. 4 din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2011 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico–militare a judeţului, 
respectiv a municipiului Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art. 33 din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea 
Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 31–33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 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.I. Se modifică şi se înlocuiesc anexele Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 
2016 privind aprobarea monografiei economico–militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016, conform 
anexelor – părţi integrante din prezenta hotărâre. 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale judeţul Galaţi şi persoanelor interesate, în condiţiile 
legii. 
 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
         

 

HOTĂRÂREA NR. 113 
din 28 iunie 2017 

 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului DEACONESCU Vasile–Daniel 

Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.316/22.06.2017             

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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul Comisiei de validare cu privire la validarea mandatului de consilier județean 

al domnului DEACONESCU Vasile–Daniel; 
Având în vedere sentința civilă a Tribunalului Galați, Secția Contencios administrativ și fiscal nr. 

518/08.06.2017; 
Având în vedere adresa Organizaţiei Judeţene Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților 

nr. 18/20.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.316/20.06.2017; 
Având în vedere prevederile art. 6 alin (5) din anexa Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului–cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările ulterioare;  
Având în vedere prevederile art. 90 coroborat cu art. 31 alin (3) 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. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul 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 prevederile sentinței civile a Tribunalului Galați, Secția Contencios administrativ și 
fiscal nr. 518/08.06.2017. 
 

Art.2. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului DEACONESCU Vasile–Daniel, ales 
în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016. 
 

Art.3. 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. 3 a 
Consiliului Județean Galați cu domnul DEACONESCU Vasile–Daniel.  
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică domnului DEACONESCU Vasile–Daniel, doamnei 
BURUIANĂ Natalița 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, 29 iunie 2017 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 114 
din 28 iunie 2017 

 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei BURUIANĂ Natalița  

Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.373/22.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate 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 raportul Comisiei de validare cu privire la validarea mandatului de consilier județean 
al doamnei BURUIANĂ Natalița; 

Având în vedere sentința civilă a Tribunalului Galați, Secția Contencios administrativ și fiscal nr. 
518/08.06.2017; 

Având în vedere adresa Organizaţiei Judeţene Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților 
nr. 22/22.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.373/22.06.2017; 
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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. 90 coroborat cu 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. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul 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 doamnei BURUIANĂ Natalița, aleasă în 
Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016.  
 

Art.2. Doamna BURUIANĂ Natalița își va desfășura activitatea în cadrul comisiei de specialitate a 
Consiliului Județean Galați nr. 1, comisia buget–finanțe, strategii, studii și prognoză economico–socială. 
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei BURUIANĂ Natalița 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, 29 iunie 2017 

HOTĂRÂREA NR. 115 
din 28 iunie 2017 

 

privind: validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei ȘERBAN Ecaterina–Lidia 

Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.282/22.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate 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 raportul Comisiei de validare cu privire la validarea mandatului de consilier județean al 
doamnei ȘERBAN Ecaterina–Lidia; 

Având în vedere Ordinul Prefectului județului Galați nr. 131/14.06.2017 privind constatarea încetării de 
drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului DIMA Gheorghe – 
CNP…, consilier județean în cadrul Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere adresa Organizației Judeţene Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților nr. 
6/24.05.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 4.580/24.05.2017; 

Având în vedere adresa Organizației Judeţene Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților nr. 
21/20.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.317/24.05.2017; 

Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4.580/22.06.2017 adresată Organizației Judeţene 
Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților; 

Având în vedere adresa Organizației Judeţene Galaţi a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților nr. 
23/22.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 4.580/22.06.2017; 

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. 90 coroborat cu 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. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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 În temeiul 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 doamnei ȘERBAN Ecaterina–Lidia, aleasă 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 doamna ȘERBAN Ecaterina–Lidia. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei ȘERBAN 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, 29 iunie 2017 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 116 
din 28 iunie 2017 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Gegi S.R.L., pe traseul Hanu Conachi – Tecuci (S.C. 
Baldi Conf S.R.L.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.843/19.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate 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 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 licenţei de traseu, pentru perioada de 1 an, pentru servicii de transport rutier 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Gegi S.R.L., pe traseul 
Hanu Conachi – Tecuci (S.C. Baldi Conf 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. Gegi S.R.L. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
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HOTĂRÂREA NR. 117 
din 28 iunie 2017 

 

privind: aprobarea Proiectului Tehnic pentru obiectivul: Demolare Staţie de Oxigen – Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.355/19.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate 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 art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul 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 Proiectul Tehnic pentru obiectivul: „Demolare Staţie de Oxigen – Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi‖, cu valoarea totală de 22.639 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 15.552  
lei (inclusiv TVA). 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 29 iunie 2017  
 

HOTĂRÂREA NR. 118 
din 28 iunie 2017 

 

privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Cons Management Parc Soft S.R.L. Galaţi, 
pe anul 2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.735/15.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate 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 adresa S.C. Cons Management Parc Soft S.R.L. Galaţi nr. 191/29.05.2017, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 4.735/29.05.2017;   
 Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare;          
 Având în vedere prevederile art. 1, 3, 4 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unităţile administrativ–teritoriale sunt 
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017; 

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 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 bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Cons Management Parc 
Soft S.R.L. Galaţi, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica S.C. Cons Management Parc Soft S.R.L. Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                             Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
 

ANEXĂ 
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2017 

al S.C. Cons Management Parc Soft S.R.L. Galaţi  
 
 

 

 INDICATORI Nr. rd. 

Realizat/ 

Preliminat 

an 

precedent 

(N-1) 

Propuneri 

an curent 

(N) 

% 
Estimări 

an N + 1 

Estimări an 

N + 2 

% 

 9 = 7/5 10 = 8/7 

 0 1 2  4 5 
6 = 

5/4 
7 8 9 10 

 I.   VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 973 990      

  1  Venituri totale din exploatare, din care: 2 973 990      

   a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3        

   b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4        

 2  Venituri financiare 5        

 3  Venituri extraordinare 6        

 II   CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 970 985      

  1  Cheltuieli de exploatare, din care: 8 970 985      

  A. cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 693 736      

 B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 1 1      

 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 187 184      

 C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12        

 C1 cheltuieli cu salariile 13 150 150      

 C2 bonusuri 14        

 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15        

 
 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente 

disponibilizărilor de personal 

16        

 

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a 

altor organe de conducere şi control, comisii şi 

comitete 

17 3 0      

 
C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 

fondurile speciale şi alte obligaţii legale 

18 34 34      

 D. alte cheltuieli de exploatare 19 89 64      

 2  Cheltuieli financiare 20        

 3  Cheltuieli extraordinare 21        

 III   REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 3 5      

 IV   IMPOZIT PE PROFIT 23        
 

V   PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA 

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 

24 3 5      

 1  Rezerve legale 25        

2  Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26        
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3  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 3 5      

4  Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele 

cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 

constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 

plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor 

împrumuturi 

28        

5  Alte repartizări prevăzute de lege 29        

6  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 

27, 28, 29 

30        

7  Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, 

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar 

realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar 

de referinţă 

31        

8  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 

regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul 

societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital 

integral sau majoritar de stat, din care: 

32        

 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33        

 b) - dividende cuvenite bugetului local 33a        

 c) - dividende cuvenite altor acţionari 34        

9  Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 

se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de 

finanţare 

35        

VI   VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36        

VII   CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din 

care 

37        

  a) cheltuieli materiale 38        

  b) cheltuieli cu salariile 39        

  c) cheltuieli privind prestările de servicii 40        

  d) cheltuieli cu reclama şi publicitate 41        

  e) alte cheltuieli 42        

VIII   SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43        

 1  Alocaţii de la buget 44        

    alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor 

din anii anterior 

45        

IX   CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46        

X   DATE DE FUNDAMENTARE 47        

 1  Nr. de personal prognozat la finele anului 48 3 3      

2  Nr. mediu de salariaţi total 49 3 3      

 
3  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 

baza cheltuielilor de natură salarială *) 

50        

 
4  Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor 

cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 

51        

 
5  Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 

mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 

52        

 
6  Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu 

(cantitate produse finite/persoană) 

53        

 7  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x1000 54        

 8  Plăţi restante 55 1520 1300      

 9  Creanţe restante 56 809 500      
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Detalierea indicatorilor economico–financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe 

trimestre a acestora pe anul 2017 

 

- mii lei - 

 INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Realizat 

an N-2 

Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % 

Aprobat 

Preliminat / 

Realizat 

din care: 

7 = 

6d/5 

8 = 

5/3a 

conform 

HG/Ordin 

comun 

conform 

Hotărârii 

C.A. 

Trim I 
Trim 

II 

Trim 

III 
An 

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 

I.   VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1   1125 973    990   

 1  Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 

12 + rd. 13 + rd. 14), din care: 

2   1123 973    988   

 a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din 

care: 

3   1123 973    988   

 a1) din vânzarea produselor 4           

 a2) din servicii prestate 5   500 567    567   

 a3) din redevenţe şi chirii 6   553 364    364   

 a4) alte venituri 7   70 42    57   

b) din vânzarea mărfurilor 8           

c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei 

de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: 

9           

 c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10           

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11           

d) din producţia de imobilizări 12           

e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13           

 f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + 

rd. 20 + rd. 21), din care: 

14           

  f1) din amenzi şi penalităţi 15           

  f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 

(rd. 18 + rd. 19), din care: 

16           

 

- active corporale 17           

- active necorporale 18           

din subvenţii pentru investiţii 19           

din valorificarea certificatelor CO2 20           

alte venituri 21           

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 

27), din care: 

22   2 2    2   

din imobilizări financiare 23           

din investiţii financiare 24           

din diferenţe de curs 25           

din dobânzi 26           

alte venituri financiare 27   2 2    2   

Venituri extraordinare 28           

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 29   1120 970    985   

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din 

care: 

30   1118 970    985   

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din 

care: 

31   724 693    736   

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 

38 + rd. 39), din care: 

32   150 166    172   

cheltuieli cu materiile prime 33           

cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34   10 4    7   

cheltuieli cu piesele de schimb 35   5 2    2   
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cheltuieli cu combustibilii 36   5 2    5   

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 

inventar 

37           

cheltuieli privind energia şi apa 38   140 162    165   

cheltuieli privind mărfurile 39           

Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 

42 + rd. 45), din care: 

40   370 364    380   

cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41   20 12    28   

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42   343 350    350   

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43           

- către operatori cu capital privat 44   343 350    350   

prime de asigurare 45   7 2    2   

 

 

  

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 

48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + 

rd. 69 + rd. 78), din care: 

46   204 163    184 

 a) cheltuieli cu colaboratorii 47         

 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48   10 12    12 

  b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49   10 12    12 

 
c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 

53), din care: 

50         

  c1) cheltuieli de protocol, din care: 51         

 
  - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare 

52         

  c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53         

 

  - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare 

54         

 

  - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 

pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, 

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 

ulterioare 

55         

   - ch. de promovare a produselor 56         

 
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 

+ rd. 59 + rd. 61), din care: 

57         

  d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate 58         

 
 d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, 

învățământ, social şi sport, din care: 

59         

  d3) - pentru cluburile sportive 60         

  d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni şi activităţi 61         

 e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62         

 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care: 63   2 1    2 

  - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: 64   1 1    2 

  - internă 65    1     

  - externă 66         

 g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67   45 19    25 

 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68   2 3     

 

alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69   114 126    145   

i1) cheltuieli de asigurare şi pază + curăţenie 70   114 126    145   

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii 

de calcul 

71           

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72           

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale, din care: 

73           

 - aferente bunurilor de natura domeniului public 74           
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i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75           

i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului 

de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 

76           

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 

anunţuri 

77           

alte cheltuieli 78   31 43       

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 

+ rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: 

79   4 1    1   

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 80           

ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi 

resursele minerale 

81           

ch. cu taxa de licenţă 82           

ch. cu taxa de autorizare 83           

ch. cu taxa de mediu 84           

cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85   4 1    1   

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 

113), din care: 

86   192 187    184   

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) 87   147 150    150   

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: 88   147 150    150   

a) salarii de bază 89   147 150    150   

b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază 

(conform CCM) 

90           

c) alte bonificaţii (conform CCM) 91           

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92           

 

 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi 

completările ulterioare, din care: 

93          

  - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 

94          

  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 

nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 

95          

 b) tichete de masă; 96          

 c) tichete de vacanţă; 97          

 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obținut în 

anul precedent 

98          

 e) alte cheltuieli conform CCM. 99          

C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din 

care: 

100          

 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de 

personal 

101          

 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri 

judecătoreşti 

102          

 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, 

privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete 

103          

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 

conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + 

rd. 111 + rd. 112), din care: 

104   9 3      

 a) pentru directori/directorat 105          

 - componenta fixă 106          

 - componenta variabilă 107          

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, 

din care: 

108          

 - componenta fixă 109          

 - componenta variabilă 110          

c) pentru AGA şi cenzori 111   9 3      
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 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112          

C5 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale 

şi alte obligaţii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + 

rd. 118 + rd. 119), din care: 

113   36 34    34  

 a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114   25 24    24  

 

b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. șomaj 115   1 1    1  

c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116   10 9    9  

d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente 

fondului de salarii 

117          

e) ch. privind contribuția unităţii la schemele de pensii 118          

f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 119          

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + 

rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care: 

120   198 89    64  

cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din 

care: 

121          

- către bugetul general consolidat 122          

- către alţi creditori 123          

cheltuieli privind activele imobilizate 124          

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125          

alte cheltuieli 126   194 85    60  

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127   4 4    4  

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 

provizioane (rd. 129-rd. 131), din care: 

128          

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129          

f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130          

f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a          

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere 

sau pierderi de valoare , din care: 

131          

f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 

135), din care: 

132          

 - din participarea salariaţilor la profit 133          

 - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor 

circulante 

134          

 - venituri din alte provizioane 135          

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: 136   2       

cheltuieli privind dobânzile, din care: 137          

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138          

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139          

 

 

 

 

b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: 140          

  b1) aferente creditelor pentru investiţii 141          

  b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142          

 c) alte cheltuieli financiare 143          

 3  Cheltuieli extraordinare 144          

   REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) 145   2 3    5  

    venituri neimpozabile 146          

    cheltuieli nedeductibile fiscal 147          

 IV   IMPOZIT PE PROFIT 148          

 V   DATE DE FUNDAMENTARE 149          

 
1  Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) 150   147 

 

150    150  

 2  Cheltuieli cu salariile (rd. 88) 151   147 150    150  

 3  Nr. de personal prognozat la finele anului 152   4 4    3  

 4  Nr. mediu de salariaţi 153   4 4    3  

 5 a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 154   3062 3125 x x x 4167  
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cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000 

 

 b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe 

baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - 

rd.98)/rd. 153]/12*1000 

155   3062 3125 x x x 4167  

 
6 a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 

mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) 

156     x x x   

 
 b) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 

157     x x x   

 
 c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unităţi fizice, 

din care 

158     x x x   

    - cantitatea de produse finite (QPF) 159     x x x   

    - preț mediu (p) 160     x x x   

    - valoare = QPF x p 161     x x x   

 
   - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 

161/rd. 2 

162     x x x   

 7  Plăţi restante 163   1300 1520    1300  

 8  Creanţe restante, din care: 164   450 809    500  

 
   - de la operatori cu capital integral/majoritar de 

stat 

165          

    - de la operatori cu capital privat 166   400 732    450  

 

 

 

   - de la bugetul de stat 167   50 77 

 

   50   

    - de la bugetul local 168           

    - de la alte entităţi 169           

 
9  Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas 

de rambursat) 

170           

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Gradul de realizare a veniturilor totale 

 

HOTĂRÂREA NR. 119 
din 28 iunie 2017 

 

privind: participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.314/20.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate 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. 53/2017 privind aprobarea bugetului local al 
Județului Galați pe anul 2017; 
 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; 

- mii lei - 

Nr. crt. Indicatori 
Prevederi an N-2 

% 4 = 3/2 
Prevederi an precedent (N-1) 

% 7 = 6/5 
Aprobat Realizat Aprobat Realizat 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:    1125 973  

1 Venituri din exploatare * )    1123 973  

2. Venituri financiare    2 0  

3. Venituri extraordinare    0 0  
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 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 ministrului mediului nr. 661/2017 pentru aprobarea Ghidului de 
finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017—2019; 
 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 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 2017. 

  

Art.2. Se aprobă achiziţionarea a trei autovehicule noi, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului 
auto naţional 2017, în schimbul celor trei 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 19.500 lei. 

(2) Diferenţa până la valoarea de achiziţie a noilor autovehicule se asigură din bugetul local al Judeţului 
Galaţi pe anul 2017. 
 

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, 29 iunie 2017 

 
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. 

Autoutilitară N1 BB 

furgon, FORD 

ECEVCS/ELGNO3 

TRANSIT 

GL-15-CJG WFOEXXGBVETE90324 1996 1996 

G00246793L / 

010539784 

Municipiul 

Galaţi 

2. 

Autoturism 

DAEWOO JF696 / 

NUBIRA II 

GL-24-CJG UU6JF69615D007583 2005 2005 

G00148508L / 

005411088 

Municipiul 

Galaţi 

3. 

Autoturism 

DAEWOO JF696 / 

NUBIRA 

GL-25-CJG UU6JF69614D005709 2004 2004 

G00135279L / 

004325762 

Municipiul 

Galaţi 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 120 
din 28 iunie 2017 

 

privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați, Serviciul Public Județean de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană 
Galați în vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.992/20.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate 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, 2 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere solicitarea Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați nr. 
874/09.06.2017, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 4.992/09.06.2017; 
 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 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 parteneriatul între Consiliul Județean Galați, Serviciul Public de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați 
în vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun. 

(2) Se aprobă Protocolul de colaborare, anexă la prezenta hotărâre. 
  

Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei, necesară organizării concursului de pescuit sportiv.  
(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul propriu al Consiliului Județean Galaţi pe anul 2017. 

 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Judeţului Galaţi și Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați. 

(2) Direcția Patrimoniu și Direcția de Economie și 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, 29 iunie 2017 

 
ANEXĂ 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
I Părțile 
 
1.1 Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galați, str. Eroilor nr. 7, reprezentat prin dl. Costel Fotea, în calitate de 
Președinte, 
1.2 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi, cu sediul în Galați, str. 
Traian nr. 454 A, reprezentată prin dl. Vali Viorel Sandu, în calitate de Director general, 
și 
1.3 Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați, cu sediul în Galați, str. Nicolae Bălcescu 
nr. 59, reprezentată prin dl. Vasilică Ilieș, în calitate de Președinte. 
 
II Obiectiv  
 
2.1. Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului de colaborare între cele trei părți, în vederea organizării unui 
concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun. 
 
III Intrarea în vigoare a protocolului 
 
3.1. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către reprezentanţii părţilor. 
 
IV Durata 
 
4.1. Protocolul are valabilitate pe perioada desfășurării concursului de pescuit sportiv – 27 iulie 2017. 
 
V Obligațiile partenerilor 
 
5.1. Consiliul Județean Galaţi  
5.1.1 Asigurarea sumei de 1.500 lei pentru a pune la dispoziție resursele logistice de desfășurare a concursului, ce 
vor fi stabilite de comun acord; 
5.1.2 Promovarea evenimentului și a activităților de punere în valoare a resurselor piscicole din județul Galați. 
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5.2 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi 
5.2.1 Punerea la dispoziţie a bazei de agrement sportiv Zătun în vederea desfășurării probei de pescuit sportiv. 
 
5.3 Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați  
5.3.1 Asigurarea participării invitaţilor și mobilizarea acestora; 
5.3.2 Promovarea evenimentului; 
5.3.3 Implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului; 
5.3.4 Justificarea cheltuielilor rezultate în urma organizării evenimentului. 
 
VI Notificări  

 
6.1 Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul protocol se va face în scris. 
6.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire. 
6.3 Comunicările între părţi care nu se refera la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face de asemenea prin 
telefon, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării să fie confirmată în scris. 
 
VII Încetarea protocolului 
 
7.1. Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a mai fi necesară vreo formalitate prealabilă sau intervenţia 
instanţei judecătoreşti, unilateral, cu notificarea celeilalte părţi cu 30 de zile calendaristice înainte de data la care se 
doreşte încetarea protocolului. 
7.2. Rezilierea prezentului protocol nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 
 
VIII  Forţa majoră 
 
8.1. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol, pe toată perioada 
în care aceasta acţionează. 
8.2. Îndeplinirea prezentului protocol va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
8.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 
8.4. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
8.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va 
avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenţii, fără ca vreuna dintre părţi să 
poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
IX Litigii 
 
9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului protocol sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentanţii lor. 
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor 
judecătoreşti competente. 
 
X Clauze finale 
 
10.1. Prezentul protocol, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 
sau ulterioară încheierii ei. 
10.2. Părţile au dreptul, pe durata punerii în aplicare a protocolului, de a conveni modificarea /completarea 
clauzelor prin act adiţional. 
10.3. Titlurile şi subtitlurile prezentului protocol nu vor afecta în nici un fel interpretarea acestuia. 
10.4. Părţile vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentului Protocol ce colaborare. 
Prezentul Protocol de colaborare a fost încheiat astăzi ___________, în trei exemplare originale, câte un exemplar 
pentru fiecare parte. 
 

Consiliul Judeţean Galaţi 
Serviciul Public de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al 
Județului Galați 

Asociația Nevăzătorilor din 
România Filiala Județeană Galați 

Preşedinte, 
Costel FOTEA 

Director general, 
Vali Viorel SANDU 

Preşedinte, 
Vasilică ILIEŞ 
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HOTĂRÂREA NR. 121 
din 28 iunie 2017 

 

privind: asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială 
comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Suceveni, în vederea acceptării acesteia din urmă, în 
calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“ 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.326/21.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 114 din 28 noiembrie 2008 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aderarea 
Consiliului Judeţean Galaţi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi‖; 

Având în vedere Hotărârea nr. 157 din 29 septembrie 2016 a Consiliului Judeţean Galaţi privind 
desemnarea domnului Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, ca reprezentant al Judeţului Galaţi în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi‖; 

Având în vedere Hotărârea nr. 8/22.03.2017 a Consiliului Local Suceveni privind asocierea comunei 
Suceveni cu judeţul Galaţi şi cu unităţile administrativ–teritoriale din judeţ, în vederea aderării la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi―, comunicată prin adresa unităţii administrativ-
teritoriale comuna Suceveni nr. 1641/20.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 5326/20.06.2017; 

Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 
Regional Apa Galaţi‖;  

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) din Anexa 2 la H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea actului 
constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 
serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4), alin. (5) şi alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) şi art. 17 alin. (2)  din Legea serviciului de alimentare cu apă 
şi canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) şi ale art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul 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 asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ–
teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Suceveni. 

  

Art.2. Se acceptă unitatea administrativ–teritorială comuna Suceveni din judeţul Galaţi, în calitate de 
membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi―. 
 

Art.3. Se acordă mandat special domnului Costel Fotea, reprezentant al Judeţului Galaţi în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi‖, să voteze, în numele şi 
pentru Judeţul Galaţi, în favoarea acceptării unităţii administrativ–teritoriale comuna Suceveni din judeţul Galaţi, 
în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi―. 

 

 Art.4. Documentele constitutive ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa 
Galaţi― vor fi modificate în mod corespunzător. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local Suceveni şi Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi―. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
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ANEXĂ 
Preşedinte,   Secretar, 

               Costel Fotea 
 

Anexa nr. 1 la Hotărârea ____/2017 
 

ACT CONSTITUTIV 
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

„SERVICIUL REGIONAL APA GALAŢI‖ 
 
Capitolul I – ASOCIAŢII 
 
Membri asociaţi prevăzuţi în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv, denumiţi colectiv „Asociaţii‖ şi individual 
„Asociatul‖, s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul 
de apă şi de canalizare, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor  comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru 
aprobarea Actului constitutiv-cadru şi a Statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Capitolul II – DENUMIREA 
 
Denumirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară este „SERVICIUL REGIONAL APA GALAŢI‖ 
(denumită în continuare „Asociaţia‖), conform dovezii nr. 58643 din 21.01.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei 
privind disponibilitatea denumirii Asociaţiei. 
 
Capitolul III – SEDIUL 
 
Sediul Asociaţiei este în România, Municipiul Galaţi, str. Tecuci, nr. 5, bloc V2, parter, judeţul Galaţi, cod 
800120. 
 
Capitolul IV – DURATA 
 
Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Galaţi. 
 
Capitolul V – VOINŢA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIAŢIEI 
 
(1) Prin semnarea prezentului Act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei 
„Serviciul Regional Apa Galaţi‖, constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului alimentării cu apă şi de canalizare (denumit în continuare 
„Serviciul‖) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a 
unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, 
după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. 
(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui Contract de delegare a 
gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 31

1
 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale art. 21
1 
din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unui Operator Regional, 

astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g
1
) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al 

cărui capital social va deţinut integral de unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei. 
 
Capitolul VI – PATRIMONIUL INIŢIAL 
 
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 10.000 Lei, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor, după 
cum urmează: 
- Municipiul Galaţi         5.000 Lei; 
- Municipiul Tecuci        3.000 Lei; 
- Oraşul Târgu Bujor                      1.000 Lei; 
- Comuna Şendreni        1.000 Lei. 
(1

1
) Contribuţia, în numerar, a celorlalţi membri la patrimoniul iniţial al Asociaţiei este prevăzută în Anexa nr. 1 la 

prezentul Act constitutiv. 
(2) Asociaţii vor putea da în folosinţă gratuită Asociaţiei bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, specificând: care sunt bunurile care se dau în folosinţă gratuită Asociaţiei, dacă 
acestea aparţin domeniului public sau privat, local ori judeţean, care este termenul pentru care sunt date în 
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folosinţă, hotărârea autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale membră prin care se aprobă darea în 
folosinţă a acestora. 
(3) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: 
a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; 
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 
c) donaţii, sponsorizări sau legate; 
d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociaţiei. 
(4) Asociaţia nu are calitatea de Operator şi nu va desfăşura activităţi economice. 
 
Capitolul VII – ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 
 
1. Organele Asociaţiei sunt: 

- Adunarea Generală; 
- Consiliul Director; 
- Comisia de cenzori. 

 a) Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei este 
prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv. 
 b) Componenţa nominală a organelor de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei, în urma 
modificărilor, este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv. 
2. Conducerea Asociaţiei 
(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi 
prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. 
(2) Calitatea de membru în Adunarea Generală a Asociaţiei încetează de drept la data încetării mandatului de ales 
local, fie la termen, fie înainte de expirarea duratei normale a acestuia, în situaţiile prevăzute de Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în Statutul 
Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel. 
3. Administrarea Asociaţiei  
(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei şi încă 6 
(şase) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 ani. 
Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor 
membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. 
(2) Calitatea de membru în Consiliul Director al Asociaţiei încetează de drept la data încetării mandatului de ales 
local, fie la termen, fie înainte de expirarea duratei normale a acestuia, în situaţiile prevăzute de Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 
4. Controlul financiar intern al Asociaţiei 
(1)  Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o Comisie de cenzori formată din minimum 3 (trei) 
membri, numiţi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. 
 
Capitolul VII – DISPOZIŢII FINALE 
  
(1) Asociaţia are drept de siglă, ştampilă, precum şi orice alte elemente de identificare. 
(2) Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de înscriere a Actului constitutiv ACTUALIZAT în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor la grefa de pa lângă Judecătoria Galaţi este CRISTEA MĂNDIŢA, cetăţean român, 
identificată cu ……………….., eliberată de ……………………………, la data de ………………….. 
(3) Prezentul Act constitutiv a fost redactat în 3(trei) exemplare originale, azi ______________, data autentificării. 
(4) Semnăturile membrilor asociaţi sunt cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul Act constitutiv. 
(5) Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Act constitutiv. 
 

Consilier juridic Măndiţa Cristea 
În conformitate cu prevederile art. 10 din Statutul profesiei de consilier juridic 

Atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act 
 încheiat în 3 exemplare originale având 14 pagini 

 
Nr. ____ Data __________________ 

 
Semnătura 

 
_____________________________________ 
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Anexa nr. 1 la Actul constitutiv 
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apa Galaţi” 
 
ASOCIAŢII 
 
I. Membri fondatori: 

 
1. Municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, cu sediul în str. Domnească, nr. 38, judeţul 

Galaţi, cod 800008, reprezentat de  Dl. Mircea Răzvan Cristea, în calitate de Viceprimar al Municipiului 
Galaţi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 14.02.2008; 

2. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
judeţul Galaţi, cod 805300, reprezentat de Dl. Eduard Finkelştein, în calitate de Primar al Municipiului Tecuci, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 12.02.2008; 

3. Oraşul Târgu Bujor, prin Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor, cu sediul în str. General Eremia 
Grigorescu, nr. 105, judeţul Galaţi, cod 805200, reprezentat de  Dl. Ştefan Arfire, în calitate de Primar al 
oraşului Târgu Bujor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 07.02.2008; 

4. Comuna Şendreni, prin Consiliul Local al comunei Şendreni, cu sediul în str. Principală, nr. 322, comuna 
Şendreni, judeţul Galaţi, cod 807290, reprezentat de Dl. Paul Cristea, în calitate de Primar al comunei 
Şendreni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 11.02.2008. 
 

II.  Membri asociaţi după constituire: 
 

1.  Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu sediul in Municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul 
Galaţi, cod 800119, reprezentat de Dl. Eugen Chebac, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 114 din 28.11.2008; 

2. Oraşul Bereşti, prin Consiliul Local al oraşului Bereşti, cu sediul în str. Trandafirilor, nr. 28, judeţul Galaţi, 
cod 805100, reprezentat de Dl. Dică Octavian, în calitate de Primar al oraşului Bereşti, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.11.2008; 

3. Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul în comuna Barcea, judeţul Galaţi, cod 
807005, reprezentat de Dl. Popescu Relu, în calitate de Primar al comunei Barcea, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 26.11.2008;  

4. Comuna Braniştea, prin Consiliul Local al comunei Braniştea, cu sediul în comuna Braniştea, judeţul Galaţi, 
cod 807050, reprezentat de Dl. Adamache Marian, în calitate de Primar al comunei Braniştea, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 26.11.2008;  

5. Comuna Cosmeşti, prin Consiliul Local al comunei Cosmeşti, cu sediul în comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi, 
cod 807085, reprezentat de Dl. Tuchiluş Ion, în calitate de Primar al comunei Cosmeşti, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 05.12.2008;  

6. Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în str. Principală, , judeţul 
Galaţi, cod 807271, reprezentat de Dl. Codrescu Dănuţ, în calitate de Primar al comunei Cuza-Vodă, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 29.04.2009; 

7. Comuna Drăgăneşti, prin Consiliul Local al comunei Drăgăneşti, cu sediul în comuna Drăgăneşti, judeţul 
Galaţi, cod 807110, reprezentat de Dl. Găinaru Gheorghe, în calitate de Primar al comunei Drăgăneşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 30.12.2008; 

8. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna Fundeni, judeţul Galaţi, 
cod 807140, reprezentat de Dl. Lupu Manuel, în calitate de Primar al comunei Fundeni, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 27.01.2010; 

9. Comuna Independenţa, prin Consiliul Local al comunei Independenţa, cu sediul In str. T. Vladimirescu, nr. 
81, comuna Independenţa, judeţul Galaţi, cod 807165, reprezentat de Dl. Tărbuc Viorel, în calitate de Primar 
al comunei Independenţa, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 
15.05.2009; 

10. Comuna Iveşti, prin Consiliul Local al comunei Iveşti, cu sediul în str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 451, 
comuna Iveşti, judeţul Galaţi, cod 807170, reprezentat de Dl. Corpaci Ion, în calitate de Primar al comunei 
Iveşti, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 08.12.2009; 

11. Comuna Lieşti, prin Consiliul Local al comunei Lieşti, cu sediul în str. Principală, nr. 2095, comuna Lieşti, 
judeţul Galaţi, cod 807180, reprezentat de Dl. Boţ Iulian, în calitate de Primar al comunei Lieşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 26.11.2008; 

12. Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca, cu sediul în comuna Matca, judeţul Galaţi, cod 
807185, reprezentat de Dl. Costea Nelu, în calitate de Primar al comunei Matca, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 15.05.2009; 

13. Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în str. Galaţi, nr. 181, comuna Pechea, 
judeţul Galaţi, cod 807240, reprezentat de Dl. Iancu Boldea, în calitate de Primar al comunei Pechea, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 30.04.2009; 
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14. Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în str. Principală, nr. 1474, comuna Piscu, 
judeţul Galaţi, cod 807245, reprezentat de Dl. Vlad Ştefan, în calitate de primar al comunei Piscu, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 27.11.2008; 

15. Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, cu sediul în str. Principală, 
nr. 570, sat Slobozia Conachi, judeţul Galaţi, cod 807270, reprezentat de Dl. Neculau Ion, în calitate de 
Primar al comunei Slobozia Conachi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 
din 27.03.2009; 

16. Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu, cu sediul în str. 
Principală, comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, cod 807295, reprezentat de Dl. Gheorghe Costel, în 
calitate de Primar al comunei Tudor Vladimirescu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 23 din 25.11.2008; 

17. Comuna Umbrăreşti, prin Consiliul Local al comunei Umbrăreşti, cu sediul în comuna Umbrăreşti, judeţul 
Galaţi, cod 807310, reprezentat de Dl. Stoica Paraschiv, în calitate de Primar al comunei Umbrăreşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 26.11.2008. 

 
III. Contribuţia, în numerar, a celorlalţi membrii la patrimoniul iniţial al Asociaţiei 
 

Nr.crt. Asociaţii Aportul la patrimoniul Asociaţiei 
1 Judeţul Galaţi 10.000 Lei 
2 Oraşul Bereşti 1.000 Lei 
3 Comuna Barcea 1.000 Lei 
4 Comuna Braniştea 1.000 Lei 
5 Comuna Cosmeşti 1.000 Lei 
6 Comuna Cuza-Vodă 1.000 Lei 
7 Comuna Drăgăneşti 1.000 Lei 
8 Comuna Fundeni 1.000 Lei 
9 Comuna Independenţa 1.000 Lei 
10 Comuna Iveşti 1.000 Lei 
11 Comuna Lieşti 1.000 Lei 
12 Comuna Matca 1.000 Lei 
13 Comuna Pechea 1.000 Lei 
14 Comuna Piscu 1.000 Lei 
15 Comuna Slobozia Conachi 1.000 Lei 
16 Comuna Tudor Vladimirescu 1.000 Lei 
17 Comuna Umbrăreşti 1.000 Lei 

 
IV.  Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control 
 
(1) Conducerea Asociaţiei: 
Sunt numiţi în calitate de primii membri ai Adunării Generale ai Asociaţiei: 
1.   Dl. Eugen Chebac,  numit de Consiliul Judeţului Galaţi; 
2.   Dl. Mircea Răzvan Cristea,  numit de Consiliul Local al Municipiului Galaţi; 
3.   Dl. Eduard Finkelştein, numit de Consiliul Local al Municipiului Tecuci; 
4.   Dl. Octavian Dică,  numit de Consiliul Local al Oraşului Bereşti; 
5.   Dl. Ştefan Arfire,  numit de Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor; 
6.   Dl. Relu Popescu ,   numit de Consiliul Local al Comunei Barcea; 
7.   Dl. Marian Adamache,  numit de Consiliul Local al Comunei Braniştea; 
8.   Dl. Ion Tuchiluş,  numit de Consiliul Local al Comunei Cosmeşti; 
9.   Dl. Dănuţ Codrescu,  numit de Consiliul Local al Comunei Cuza-Vodă; 
10.  Dl. Gheorghe Găinaru,  numit de Consiliul Local al Comunei Drăgăneşti; 
11.  Dl. Manuel Lupu,  numit de Consiliul Local al Comunei Fundeni; 
12.  Dl. Viorel Tărbuc,   numit de Consiliul Local al Comunei Independenţa; 
13.  Dl. Ion Corpaci,   numit de Consiliul Local al Comunei Iveşti; 
14.  Dl. Iulian Boţ,  numit de Consiliul Local al Comunei Lieşti; 
15.  Dl. Nelu Costea,   numit de Consiliul Local al Comunei Matca; 
16.  Dl. Iancu Boldea,   numit de Consiliul Local al Comunei Pechea; 
17.  Dl. Ştefan Vlad,  numit de Consiliul Local al Comunei Piscu; 
18.  Dl. Ion Neculau,   numit de Consiliul Local al Comunei Slobozia-Conachi; 
19.  Dl. Paul Cristea,  numit de Consiliul Local al Comunei Şendreni; 
20.  Dl. Costel Gheorghe,  numit de Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu; 
21.  Dl. Paraschiv Stoica,  numit de Consiliul Local al Comunei Umbrăreşti. 

 
(2) Administrarea Asociaţiei: 
Sunt numiţi în calitate de primii membri ai Consiliului Director: 
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      L.S. 

 

       

1. Dl. Eugen Chebac, Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi – Preşedinte al Asociaţiei şi al Consiliului 
Director, cetăţean român, născut la data de …………, c.n.p. ………………….., domiciliat în …………………, 
str. ………………………, identificat cu ……………………, eliberată la data de ………………………. Galaţi; 
2. Dl. Mircea Răzvan Cristea, Viceprimar al Municipiului Galaţi, cetățean român, născut la data de născut la data 
de …………, c.n.p. ………………….., domiciliat în …………………, str. ………………………, identificat cu 
……………………, eliberată la data de ………………………. 
3. Dl. Eduard Finkelştein, Primar al Municipiului Tecuci, cetăţean român, născut la data de născut la data de 
…………, c.n.p. ………………….., domiciliat în …………………, str. ………………………, identificat cu 
……………………, eliberată la data de ……………………….  
4. Dl. Ştefan Arfire, Primar al Oraşului Târgu Bujor, cetăţean român, născut la data de născut la data de …………, 
c.n.p. ………………….., domiciliat în …………………, str. ………………………, identificat cu 
……………………, eliberată la data de ………………………. 
5. Dl. Octavian Dică, Primar al Oraşului Bereşti, cetăţean român, născut la data de născut la data de …………, 
c.n.p. ………………….., domiciliat în …………………, str. ………………………, identificat cu 
……………………, eliberată la data de ……………………….; 
6. Dl. Ion Corpaci, Primar al Comunei Iveşti, cetăţean român, născut la data de născut la data de …………, c.n.p. 
………………….., domiciliat în …………………, str. ………………………, identificat cu ……………………, 
eliberată la data de ………………………. ; 
7. Dl. Iancu Boldea, Primar al Comunei Pechea, cetăţean român, născut la data de născut la data de …………, 
c.n.p. ………………….., domiciliat în …………………, str. ………………………, identificat cu 
……………………, eliberată la data de ………………………. 
 
(3) Controlul financiar intern al Asociaţiei: 
Sunt numite membre ale Comisiei de cenzori a Asociaţiei: 
1. Dna. Viorica Sandu, cetăţean român, născută la data de ……………………………… ……………………, 
identificată cu ………………………………..……………………………….. ……………………………; 
2. Dna. Budău Lavinia, cetăţean român, născută la data de ……………………………. ………………...., 
identificată cu C.I. ……………………………………………………………… ………………………..; 
3. Dna. Lupaşcu Cristina, cetăţean român, născută la data de…………………………….... 

 
Consilier juridic Măndiţa Cristea 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Statutul profesiei de consilier juridic 
Atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act 

 încheiat în 3 exemplare originale având 14 pagini 
 

Nr. ____ Data __________________ 
 

Semnătura 
_____________________________________ 

 
Anexa nr. 2 la Actul constitutiv 

al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galaţi” 

 
ASOCIAŢII 
 
I. Membri fondatori: 

 
1. Municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al Municipiului Galaţi, cu sediul în str. Domnească, nr. 38, judeţul 

Galaţi, cod 800008, reprezentat de  Dl. Marius Humelnicu, în calitate de Administrator public al Municipiului 
Galaţi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 15.09.2016; 

2. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
judeţul Galaţi, cod 805300, reprezentat de Dl. Ioniţă Florian, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 13 din 06.07.2016; 

3. Oraşul Târgu Bujor, prin Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor, cu sediul în str. General Eremia 
Grigorescu, nr. 105, judeţul Galaţi, cod 805200, reprezentat de  Dl. Chirinciuc Vasile, în calitate de referent în 
cadrul primăriei oraşului Târgu Bujor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 
din 02.02.2017; 

4. Comuna Şendreni, prin Consiliul Local al comunei Şendreni, cu sediul în str. Principală, nr. 322, comuna 
Şendreni, judeţul Galaţi, cod 807290, reprezentat de Dna. Burlacu Zamfira, în calitate de secretar al comunei 
Şendreni, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din  28.07.2016. 

 
II.  Membri asociaţi după constituire 
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5.  Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul 
Galaţi, cod 800119, reprezentat de Dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 158 din 29.09.2016; 

6. Oraşul Bereşti, prin Consiliul Local al oraşului Bereşti, cu sediul în str. Trandafirilor, nr. 28, judeţul Galaţi, 
cod 805100, reprezentat de Dl. Herţa Petrea, în calitate de consilier al oraşului Bereşti, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 22.07.2016; 

7. Comuna Bălăbăneşti, prin Consiliul Local al comunei Bălăbăneşti, cu sediul în str. Principală, nr. 22, judeţul 
Galaţi, cod 807010, reprezentat de Dl. Neamţu Grigore-Vasilică, în calitate de inspector de specialitate în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăbăneşti, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 29.07.2016; 

8. Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al comunei Băneasa, cu sediul în comuna Băneasa, judeţul Galaţi, 
cod 807030, reprezentat de Dl. Gache George-Aurelian, în calitate de Primar al comunei Băneasa, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 06.07.2016; 

9. Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul în comuna Barcea, judeţul Galaţi, cod 
807005, reprezentat de Dl. Popa Tiberiu, în calitate de administrator public al comunei Barcea, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 29.07.2016;  

10. Comuna Bereşti-Meria, prin Consiliul Local al comunei Bereşti-Meria, cu sediul în str. Principală nr. 10, 
judeţul Galaţi, cod 807035, reprezentat de Dl. Onu Georgică, în calitate de salariat contractual în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bereşti-Meria, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 25 din 20.10.2016; 

11. Comuna Braniştea, prin Consiliul Local al comunei Braniştea, cu sediul în comuna Braniştea,  judeţul 
Galaţi, cod 807050, reprezentat de Dl. Palade Marian, în calitate de inspector de specialitate în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Braniştea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 10 din 28.07.2016;  

12. Comuna Cavadineşti, prin Consiliul Local al comunei Cavadineşti, cu sediul în comuna Cavadineşti, judeţul 
Galaţi, cod 807065, reprezentat de Dl. Bujoreanu Romulus-Giani, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 21.10.2016; 

13. Comuna Cosmeşti, prin Consiliul Local al comunei Cosmeşti, cu sediul în comuna Cosmeşti,  judeţul Galaţi, 
cod 807085, reprezentat de Dl. Ţuchel Iancu, în calitate de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă al 
comunei Cosmeşti, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 20.07.2016;  

14. Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul în comuna Cudalbi, judeţul Galaţi, cod 
807105, reprezentat de Dl. ..., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ... din ...; 

15. Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în str. Principală, judeţul Galaţi, 
cod 807271, reprezentat de Dl. Codrescu Dănuţ, în calitate de Primar al comunei Cuza-Vodă, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 19.07.2016; 

16. Comuna Drăgăneşti, prin Consiliul Local al comunei Drăgăneşti, cu sediul în comuna Drăgăneşti,  judeţul 
Galaţi, cod 807110, reprezentat de Dna. Condrache Angela, în calitate de consilier superior al comunei 
Drăgăneşti, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 18.07.2016; 

17. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna Fundeni, judeţul Galaţi, 
cod 807140, reprezentat de Dna. Ojoc Lăcrămioara-Mia, din cadrul compartimentului financiar-contabil al 
comunei Fundeni, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 04.08.2016; 

18. Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sediul în str. Chrissoveloni comuna 
Ghidigeni, judeţul Galaţi, cod 807145, reprezentat de Dra. Medeleanu Ana-Maria, în calitate de administrator 
public al primăriei Ghidigeni, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 
22.07.2016; 

19. Comuna Independenţa, prin Consiliul Local al comunei Independenţa, cu sediul în str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 81, comuna Independenţa, judeţul Galaţi, cod 807165, reprezentat de Dna. Tărbuc Mariana, în calitate de 
referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Independenţa, legal împuternicită în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 25.07.2016; 

20. Comuna Iveşti, prin Consiliul Local al comunei Iveşti, cu sediul în str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 451, 
comuna Iveşti,  judeţul Galaţi, cod 807170, reprezentat de Dl. Hamza Cornel, în calitate Primar al comunei 
Iveşti, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 12.07.2016; 

21. Comuna Lieşti, prin Consiliul Local al comunei Lieşti, cu sediul în str. Principală, nr. 2095, comuna Lieşti,  
judeţul Galaţi, cod 807180, reprezentat de Dl. Boţ Iulian, în calitate de Primar al comunei Lieşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 08.07.2016; 

22. Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca, cu sediul în comuna Matca, judeţul Galaţi, cod 
807185, reprezentat de Dl. Gheorghiţă Borza, în calitate reprezentant al comunei Matca, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 29.08.2016; 

23. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în comuna Movileni, judeţul Galaţi, 
cod 807195, reprezentat de Dl. Moisă Marian, în calitate de Primar al comunei Movileni, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 18.07.2016; 

24. Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în str. Galaţi, nr. 181, comuna Pechea,  
judeţul Galaţi, cod 807240, reprezentat de Dna. Ionaşcu Diana-Nicoleta, în calitate de inspector în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Pechea, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 13 din 20.07.2016; 
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25. Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în str. Principală, nr. 1474, comuna Piscu, 
judeţul Galaţi, cod 807245, reprezentat de Dl. Vlad Ştefan, în calitate de primar al comunei Piscu, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.07.2016; 

26. Comuna Rădeşti, prin Consiliul Local al comunei Rădeşti, cu sediul în str. Principală nr. 39, comuna 
Rădeşti, judeţul Galaţi, cod 807014, reprezentat de Dl. Ioan Porumb, în calitate de Primar al comunei Rădeşti, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 29.07.2016; 

27. Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, cu sediul în str. Principală, 
nr. 570, sat Slobozia Conachi, judeţul Galaţi, cod 807270, reprezentat de Dna. Stanciu Anişoara, bibliotecar al 
comunei Slobozia Conachi, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 
09.07.2016; 

28. Comuna Smârdan, prin Consiliul Local al comunei Smârdan, cu sediul în str. Principală, nr. 4, comuna 
Smârdan, judeţul Galaţi, cod 807275, reprezentat de Dl. Stroea Costică, în calitate de Primar al comunei 
Smârdan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.07.2016; 

29. Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu, cu sediul în str. 
Principală, comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi, cod 807295, reprezentat de Dna. Polodeanu Săndiţa, 
în calitate de secretar al comunei Tudor Vladimirescu, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 11 din 15.07.2016; 

30. Comuna Umbrăreşti, prin Consiliul Local al comunei Umbrăreşti, cu sediul în comuna Umbrăreşti, judeţul 
Galaţi, cod 807310, reprezentat de Dl. Stoica Paraschiv, în calitate de Primar al comunei Umbrăreşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.07.2016. 

31. Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mărului, cu sediul în comuna Valea 
Mărului, judeţul Galaţi, cod 807320, reprezentat de Dna. Mitruţ Narciza, în calitate de secretar al comunei 
Valea Mărului, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 26.01.2017. 

 
III.  Contribuţia, în numerar, a celorlalţi membrii la patrimoniul iniţial al Asociaţiei 
 

Nr.crt. Asociaţii Aportul la patrimoniul Asociaţiei 
1 Judeţul Galați 10.000 Lei 
2 Oraşul Bereşti 1.000 Lei 
3 Comuna Bălăbăneşti 1.000 Lei 
4 Comuna Băneasa 1.000 Lei 
5 Comuna Barcea 1.000 Lei 
6 Comuna Bereşti-Meria 1.000 Lei 
7 Comuna Braniştea 1.000 Lei 
8 Comuna Cavadineşti 1.000 Lei 
9 Comuna Cosmeşti 1.000 Lei 
10 Comuna Cudalbi Lei 
11 Comuna Cuza-Vodă 1.000 Lei 
12 Comuna Drăgăneşti 1.000 Lei 
13 Comuna Fundeni 1.000 Lei 
14 Comuna Ghidigeni 1.000 Lei 
15 Comuna Independenţa 1.000 Lei 
16 Comuna Iveşti 1.000 Lei 
17 Comuna Lieşti 1.000 Lei 
18 Comuna Matca 1.000 Lei 
19 Comuna Movileni 1.000 Lei 
20 Comuna Pechea 1.000 Lei 
21 Comuna Piscu 1.000 Lei 
22 Comuna Rădeşti 1.000 Lei 
23 Comuna Slobozia Conachi 1.000 Lei 
24 Comuna Smârdan 1.000 Lei 
25 Comuna Tudor Vladimirescu 1.000 Lei 
26 Comuna Umbrăreşti 1.000 Lei 
27 Comuna Valea Mărului Lei 

 
IV. Componenţa nominală a organelor de conducere, administrare şi control  
 
(1) Conducerea Asociaţiei: 
Sunt numiţi în calitate de membri ai Adunării Generale ai Asociaţiei: 
1.  Dl. Costel Fotea,    numit de Consiliul Judeţean Galaţi; 
2.  Dl. Marius Humelnicu,     numit de Consiliul Local al Municipiului Galaţi; 
3.  Dl. Florian Ioniţă,   numit de Consiliul Local al Municipiului Tecuci; 
4.  Dl. Petrea Herţa,   numit de Consiliul Local al Oraşului Bereşti; 
5.  Dl. Vasile Chirinciuc,  numit de Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor; 
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6.  Dl. Grigore-Vasilică Neamţu,  numit de Consiliul Local al Comunei Bălăbăneşti; 
7.  Dl. George-Aurelian Gache,  numit de Consiliul Local al Comunei Băneasa; 
8.  Dl. Tiberiu Popa,    numit de Consiliul Local al Comunei Barcea; 
9.  Dl. Georgică Onu,   numit de Consiliul Local al Comunei Bereşti-Meria; 
10. Dl. Marian Palade,     numit de Consiliul Local al Comunei Braniştea; 
11. Dl. Romulus-Giani Bujoreanu, numit de Consiliul Local al Comunei Cavadineşti; 
12. Dl. Iancu Ţuchel,   numit de Consiliul Local al Comunei Cosmeşti; 
13. Dl. ...,    numit de Consiliul local al Comunei Cudalbi; 
14. Dl. Dănuţ Codrescu,  numit de Consiliul Local al Comunei Cuza-Vodă; 
15. Dna. Angela Condrache,   numită de Consiliul Local al Comunei Drăgăneşti; 
16. Dna. Lăcrămioara-Mia Ojoc, numită de Consiliul Local al Comunei Fundeni; 
17. Dra. Ana-Maria Medeleanu,  numită de Consiliul Local al Comunei Ghidigeni; 
18.  Dna. Mariana Tărbuc,                     numită de Consiliul Local al Comunei Independenţa; 
19. Dl. Cornel Hamza,    numit de Consiliul Local al Comunei Iveşti; 
20. Dl. Iulian Boț,   numit de Consiliul Local al Comunei Lieşti; 
21. Dl. Gheorghiţă Borza,  numit de Consiliul Local al Comunei Matca; 
22. Dl. Marian Moisă,   numit de Consiliul Local al Comunei Movileni; 
23. Dna. Diana-Nicoleta Ionaşcu,  numită de Consiliul Local al Comunei Pechea; 
24. Dl. Ştefan Vlad,    numit de Consiliul Local al Comunei Piscu; 
25. Dl. Ioan Porumb,    numit de Consiliul Local al Comunei Rădeşti; 
26. Dna. Anişoara Stanciu,                     numită de Consiliul Local al Comunei Slobozia Conachi; 
27. Dl. Costică Stroea,    numit de Consiliul Local al Comunei Smârdan; 
28. Dna. Zamfira Burlacu,  numită de Consiliul Local al Comunei Şendreni; 
29. Dna. Săndiţa Polodeanu,                   numită de Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu; 
30. Dl. Paraschiv Stoica,   numit de Consiliul Local al Comunei Umbrăreşti; 
31. Dna. Narciza Mitruţ,                        numită de Consiliul Local al Comunei Valea Mărului. 

 
(2) Administrarea Asociației: 
Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director: 
1.Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedinte al Asociaţiei şi al Consiliului Director, 
cetăţean român, născut ………, identificat  ………………. eliberată la data de ……………; 
2.Dl. Marius Humelnicu, Administrator public al Municipiului Galaţi, cetăţean român, născut ………, identificat  
………………. eliberată la data de ……………; 
3.Dl. Cornel Hamza, Primar al Comunei Iveşti, cetăţean român, născut ………, identificat  ………………. 
eliberată la data de ……………; 
4.Dl. Iulian Boţ, Primar al Comunei Lieşti, cetăţean român, născut ………, identificat  ………………. eliberată la 
data de ……………; 
5.Dl. Costică Stroea, Primar al Comunei Smîrdan, cetăţean român, născut ………, identificat  ………………. 
eliberată la data de ……………; 
6.Dl. Ioan Porumb, Primar al Comunei Rădeṣti, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. 
eliberată la data de ……………; 
7.Dl. Florian Ioniţă, Reprezentant al Municipiului Tecuci, cetățean român, născut ………, identificat  
………………. eliberată la data de ……………; 
(3) Controlul financiar intern al Asociației: 
 
Sunt numite membre ale Comisiei de cenzori a Asociației: 
1. Dna. Viorica Sandu, cetățean român, născută ………, identificată  ………………. eliberată la data de 
……………; 
2. Dna. Budău Lavinia, cetățean român, născută ………, identificată  ………………. eliberată la data de 
……………; 
3. Dna. Lupaşcu Cristina, cetățean român, născută ………, identificată  ………………. eliberată la data de 
…………… 
 

Anexa nr. 3 la Actul constitutiv  
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apa Galaţi” 
 

Asociaţii      Semnătura şi ştampila  
 
1. Consiliul Judeţean Galaţi, prin Preşedinte Costel Fotea 
2. Municipiul Galaţi, prin Administrator public Marius Humelnicu   
3. Municipiul Tecuci, prin reprezentant Ioniţă Florian  
4. Oraşul Bereşti, prin reprezentant Petrea Herţa 
5. Oraşul Târgu Bujor, prin reprezentant Vasile Chirinciuc 
6. Comuna Bălăbăneşti, prin reprezentant  Grigore-Vasilică Neamţu 
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7. Comuna Băneasa, prin primar George-Aurelian Gache 
8. Comuna Barcea, prin administrator public Tiberiu Popa 
9. Comuna Bereşti Meria, prin reprezentant Georgică Onu 
10. Comuna Braniştea, prin reprezentant Marian Palade 
11. Comuna Cavadineşti, prin reprezentant Romulus-Giani Bujoreanu 
12. Comuna Cosmeşti, prin reprezentant Iancu Ţuchel 
13. Comuna Cudalbi, prin ...    ... 
14. Comuna Cuza-Vodă, prin primar Dănuţ Codrescu 
15. Comuna Drăgăneşti, prin reprezentant Angela Condrache 
16. Comuna Fundeni, prin reprezentant Lăcrămioara-Mia Ojoc 
17. Comuna Ghidigeni, prin administrator public Ana-Maria Medeleanu 
18. Comuna Independenţa, prin reprezentant Mariana Tărbuc 
19. Comuna Iveşti, prin primar Cornel Hamza 
20. Comuna Lieşti, prin primar Iulian Boț 
21. Comuna Matca, prin reprezentant Gheorghiţă Borza 
22. Comuna Movileni, prin primar Marian Moisă 
23. Comuna Pechea, prin reprezentant Diana-Nicoleta Ionaşcu 
24. Comuna Piscu, prin primar Ştefan Vlad 
25. Comuna Rădeşti, prin primar Ioan Porumb 
26. Comuna Slobozia Conachi, prin reprezentant Anişoara Stanciu 
27. Comuna Smârdan, prin primar Costică Stroea 
28. Comuna Şendreni, prin reprezentant Zamfira Burlacu 
29. Comuna Tudor Vladimirescu, prin reprezentant Săndiţa Polodeanu 
30. Comuna Umbrăreşti, prin primar Paraschiv Stoica 
31. Comuna Valea Mărului, prin reprezentant Narciza Mitruţ 

 
                                          Preşedinte,    Secretar, 

                                                    Costel Fotea    __ ____________                                  
Anexa nr. 2 la Hotărârea ____/2017 

 
STATUT 

AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
„SERVICIUL REGIONAL APA GALAŢI‖ 

 
Capitolul I – ASOCIAŢII 
 
Membri asociaţi prevăzuţi în Anexa nr. 1 la prezentul Statut, denumiţi colectiv „Asociaţii‖ şi individual 
„Asociatul‖, s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul 
de apă şi de canalizare, în conformitate cu prevederile legale. 
Având în vedere că: 
a) prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligații care implică investiții importante 
în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (denumite în continuare „Serviciile‖), 
până în 2015 pentru un număr de 263 aglomerări urbane cu un echivalent-locuitor (e.l.) mai mare de 10.000 şi 
până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un e.l. cuprins între 2.000 şi 10.000; 
b) din studiile efectuate la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, rezultă cu claritate că, pentru ca 
Serviciile să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute  de legislaţia în vigoare armonizată cu cea 
comunitară şi de angajamentele asumate de România în procesul de Aderare la Uniunea Europeană şi pentru buna 
funcţionare a acestora, sunt necesare investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale acestora; 
c) procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial în vederea atingerii obiectivelor ambiţioase de investiţii; 
Ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia  în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv-cadru şi a Statutului-cadru ale Asociaţiilor de 
Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomuitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare „Serviciul Regional Apa Galaţi‖, denumită în continuare „Asociaţia‖, persoană juridică de 
drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul Statut. 
 
Capitolul II – DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI 
 
Art. 1. – (1) Denumirea Asociației este „Serviciul Regional Apa Galați‖, conform dovezii nr. 5863 din 
21.01.2008, eliberată de Ministerul Justiției, privind disponibilitatea denumirii Asociației. 
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(2) Asociația va avea ştampilă şi însemne proprii. 
Art. 2. – (1) Sediul Asociației este în România, Municipiul Galați, str. Tecuci, nr. 5, bloc V2, parter, județul 
Galați, cod 800120. 
(2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-teritoriale membre, în 
baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației sau a Consiliului Director, conform prezentului Statut. 
Art. 3. – (1) Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul 
asociațiilor şi fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Galați.  
 
Capitolul III – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 
 
Art. 4. – (1) Asociația se constituie în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare 
„Serviciul‖) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre (denumită în continuare „Aria 
Serviciului‖), precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, 
destinate înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, 
pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare „Master Plan‖ sau strategia de dezvoltare). 
(2) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de 
pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor 
tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației şi principiul „poluatorul plăteşte‖, atingerea şi 
respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum şi creşterea capacității de atragere a 
fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă „Serviciului‖. 
(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui Contract de 
delegare (denumit în continuare „Contractul de delegare‖) atribuit direct, conform prevederilor art. 31

1 
din Legea 

nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unui Operator Regional, astfel cum este acesta definit de 
art. 2 lit. g

1
) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deținut 

integral de unități administrativ-teritorial membre ale Asociației (denumit în continuare „Operatorul‖). 
Art. 5. – (1) Obiectivele Asociației sunt următoarele: 
a) să încheie Contractul de delegare cu Operatorul, prevăzut la art. 18 alin. 2 lit. a) din prezentul Statut, în numele 
şi pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
b) să exercite drepturile specifice de control şi informare privind Operatorul, conform prezentului Statut şi 
Actului constitutiv al acestuia; 
c) să constituie interfața pentru discuții şi să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale în 
ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acțiunile 
de interes intercomunitar; 
d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; 
e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 
f)  să monitorizeze executarea Contractului de delegare şi să informeze regulat asociații despre aceasta; 
g) să identifice şi să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor asociaților în legătură cu Serviciul: 

i. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte sursele necesare pentru operare, 
dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parțial rambursabile, şi pe 
de altă parte să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populației; 
ii. aplicarea principiului solidarității; 
iii. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului „poluatorul plăteşte‖; 
iv. creşterea progresivă a nivelului de acoperire a Serviciului; 
v. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a 
acestuia; 
vi. menținerea calității tehnice şi întreținerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Serviciu; 
vii. buna gestiune a resurselor umane; 

h) să acorde sprijin asociaților şi operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării 
strategiei de dezvoltare; 
i) să fie un pol al competențelor administrative, financiare, tehnice şi economice în beneficiul autorităților locale şi 
al serviciilor. 
(2) Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut, asociații mandatează Asociația, conform art. 10 
alin. 5 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să exercite în numele şi pe seama lor 
următoarele drepturi şi obligații legate de Serviciu: 
a) elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a 
sistemelor de utilități publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de 
protecție a mediului; 
b) coordonarea proiectării şi execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție 
unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, 
urbanism şi mediu; 
c) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanță ai Serviciului, stabiliți prin Contractul de 
delegare a gestiunii, în vederea asigurării gestionării şi administrării Serviciului de către Operator, pe criterii de 
eficiență economică şi managerială şi aplicarea măsurilor corective şi a penalităților prevăzute în Contractul de 
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delegare, în situația în care Operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță şi eficiență la care s-a 
obligat şi nu asigură continuitatea Serviciului; 
d) consultarea asociațiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităților de 
organizare şi funcționare a Serviciului; 
e) medierea conflictelor dintre utilizatori şi Operator, la cererea uneia dintre părți; 
f) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligațiilor şi responsabilităților asumate de Operator prin 
Contractul de delegare cu privire la: 

i. modul de respectare şi de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de Operator, în special respectarea 
indicatorilor de performanță, inclusiv în relația cu utilizatorii; 
ii.  modul de administrare, exploatare, conservare şi menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a 
sistemelor de utilități publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiții de siguranță a sistemelor de utilități 
publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public şi/sau privat al asociaților, afectate Serviciului; 
iii. asigurarea protecției mediului şi a domeniului public; 
iv. asigurarea protecției utilizatorilor; 

g) solicitarea de informații cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de 
întreținere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaților, încredințate 
pentru realizarea Serviciului; 
h) invitarea Operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii 
Serviciului; 
i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii Arii a delegării prevăzute în Contractul de delegare; 
j) aprobarea, de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modului de formare şi a 
stabilirii prețurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea prețurilor şi tarifelor propuse de Operator; 
k) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar față de Operator prin clauzele contractuale 
stabilite prin Contractul de delegare a gestiunii Serviciului; 
l) elaborarea şi aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru 
întreaga Arie a Serviciului; 
m) păstrarea în condițiile legii a confidențialității datelor şi informațiilor economico-financiare privind activitatea 
Operatorului, altele decât cele de interes public. 
 
Capitolul IV – PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
 
Art. 6. – (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor 
de organizare şi funcționare şi desfăşurării activităților proprii, pe de o parte, şi din dreptul de folosință gratuită 
asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaților, acordat sau care va fi acordat Asociației de către 
asociați, pe de altă parte. 
(2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 10.000 Lei, constituit din contribuția în numerar a asociaților, după cum 
urmează: 
- Municipiul Galați        5.000 Lei; 
- Municipiul Tecuci       3.000 Lei; 
- Oraşul Târgu Bujor                   1.000 Lei; 
- Comuna Şendreni       1.000 Lei. 
(2

1
) Contribuția, în numerar, a celorlalți membrii la patrimoniul inițial al Asociației este prevăzută în Anexa nr. 1 

la prezentul Statut. 
(3) Asociații vor putea da în folosință gratuită Asociației bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităților 
administrativ-teritoriale membre, specificând: care sunt bunurile care se dau în folosință gratuită Asociației, dacă 
acestea aparțin domeniului public sau privat, local ori județean, care este termenul pentru care sunt date în 
folosință, hotărârea autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în 
folosință a acestora. 
Art. 7. – Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele: 
a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților şi alte contribuții de la bugetele 
locale ale acestora; 
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 
c) donații, sponsorizări sau legate;  
d) orice alte surse legale de venituri. 
Art. 8. – Asociația nu are calitatea de Operator şi nu va desfăşura activități economice. 
Art. 9. – Asociația are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc în conformitate 
cu legislația în vigoare. 
 
Capitolul V - ASOCIAŢII 
 
Art. 10. – Asociații au următoarele drepturi: 
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere a Asociației; 
b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociației; 
c) să primească la cerere toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației. 
Art. 11. – Asociații au următoarele obligații: 
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a) să respecte Statutul, Actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociației; 
b) să plătească cotizația anuală. Cotizația fixată prin prezentul Statut este prevăzută în anexele 1 şi 2 ale acestuia; 
c) să promoveze şi să participe activ la acțiunile desfăşurate de Asociație; 
d) să participe, prin reprezentanții lor, la şedințele Adunării Generale ale Asociației. 
Art. 12. – (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform prevederii 
prezentului articol. 
(5) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din 
Contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociați doreşte să se retragă din Contractul de delegare şi, respectiv, 
din Asociație, acest asociat va notifica Preşedintelui Asociației şi celorlalți asociați intenția sa. Preşedintele 
Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de 
notificări. 
(6) Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii şi modificările care se impun la Actul 
constitutiv al Operatorului căruia i s-a atribuit direct Contractul de delegare a gestiunii Serviciului şi/sau la 
Contractul de delegare (în special în ceea ce priveşte investițiile), conform prevederilor Contractului de delegare, şi 
va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului Statut şi a Actului constitutiv al Asociației. 
(7) În cazul în care un asociat nu aprobă Contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu Operatorul prevăzut 
la art. 18 alin. 2 lit. a) din prezentul Statut sau se retrage unilateral din Contractul de delegare după semnarea 
acestuia, indiferent dacă retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a Contractului de delegare, acest 
asociat va fi exclus din Asociație. 
Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, în două şedințe consecutive ale autorității 
deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către Operatorul 
prevăzut la art. 18 alin. 2 lit. a) din alte motive decât un vot negativ. 
Adunarea Generală va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii şi modificările ce se 
impun la Contractul de delegare (în special cu privire la investiții), conform prevederii acestuia, şi va hotărî 
modificarea corespunzătoare a prezentului Statut şi a Actului constitutiv al Asociației. 
(8) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească: 
a) sumele corespunzătoare rambursării, de către Operator, a împrumuturilor contractate pentru finanțarea 
dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente 
Serviciilor respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, plus 
cheltuielile aferente acestor împrumuturi; 
b) sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociației, altele 
decât cele prevăzute la lit. a); 
c) sumele prevăzute ca despăgubiri în Contractul de delegare. 
Art. 13. – Asociația poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților, şi cu încheierea unui Act adițional la 
prezentul Statut, prin care noii membri sunt menționați în anexa nr. 2 la prezentul Statut. Orice unitate 
administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului Statut şi 
deleagă gestiunea Serviciului Operatorului, prin Act adițional la Contractul de delegare, ce va fi semnat de 
Asociație în numele şi pe seama unității administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a 
noi membrii, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, 
din partea unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau 
judeţean, după caz. 
 
Capitolul VI – ORGANELE ASOCIAŢIEI 
 
Adunarea Generală a Asociației 
Art. 14. – (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, 
desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. 
(2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării 
Generale a Asociației. 
(3) Calitatea de membru în Adunarea Generală a Asociației încetează de drept la data încetării mandatului de ales 
local, fie la termen, fie înainte de expirarea duratei normale a acestuia, în situațiile prevăzute de Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise în copie asociaților şi Preşedintelui 
Asociației în termen de 3(trei) zile lucrătoare de la data adoptării lor. 
Art. 15. – Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale Asociației este 
prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul Statut. 
Art. 16. – Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociației care are atribuțiile prevăzute în 
prezentul Statut şi care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres 
altfel. 
Art. 17. – (1) Adunarea Generală a Asociației îndeplineşte atribuțiile care îi revin conform art. 21 alin. 2 din 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, precum şi atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut, în exercitarea competențelor 
privind Serviciul delegat conform mandatului încredințat de către asociați prin prezentul Statut, precum şi 
drepturile speciale de control asupra Operatorului prevăzute la art. 18 alin. 2 lit. a) din prezentul Statut. 
(2) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt: 
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a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociației; 
b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, pe baza 
Raportului de activitate prezentat Adunării Generale de Consiliul Director; 
c) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar; 
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 
e) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi funcționare 
a Comisiei de cenzori; 
f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării aparatului tehnic al 
Asociației; 
g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în 
lei a sumei de 30.000 de Euro pentru fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări; 
h) modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociației; 
i) dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare; 
j) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum şi a retragerii şi excluderii unor membri din Asociație; 
k) aprobarea cotizației anuale; 
l) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul Statut. 
(3) Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, conform art. 
5 alin. 2 din prezentul Statut sunt: 
a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilități 
publice existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecție a mediului, 
elaborate şi prezentate de Consiliul Director al Asociației, conform art. 25 alin. 3 lit. a); 
b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării Contractului de delegare, elaborate şi 
prezentate de Consiliul Director, conform art. 25 alin. 3 lit. g); 
c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii Arii a Serviciului prevăzute în Contractul de delegare; 
d) aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării prețurilor şi tarifelor propuse de Operator de la data la care asociații 
hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic; 
e) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităților prevăzute de Contractul de delegare 
în situația în care Operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanță; 
f) aprobarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului Serviciului consolidat şi armonizat pentru întreaga Arie a 
Serviciului, elaborate şi prezentate de Consiliul Director conform art. 25 alin. 3 lit. b). 
(4) Adunarea Generală a Asociației adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de 
informare şi de control asupra Operatorului, acordate Asociației conform art. 18 alin. 2 lit. a) pct. 4 din prezentul 
Statut. 
Art. 18. – În temeiul art. 17 alin. 3 din prezentul Statut, Adunarea Generală a Asociației hotărăşte asupra 
aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special: 
a) Operatorul; 
b) Strategia de dezvoltare; 
c) Politica tarifară; 
d) Contractul de delegare. 
a) Operatorul: 
1. Operatorul, înființat potrivit art. 31

1
 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi o 

societate comercială înființată în una dintre formele prevăzute de legislația privind societățile comerciale, având ca 
acționari/asociați toate sau o parte din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației. 
2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociați. 
3. Asociația va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a Actului constitutiv al Operatorului înainte de 
aprobarea acestora. Autoritățile deliberative ale asociaților care sunt în acelaşi timp şi acționari/asociați ai 
Operatorului vor respecta avizul Asociației. 
4. În aplicarea prevederilor art. 31

1
 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

în vederea exercitării de către Asociație a controlului direct şi a influenței dominante asupra deciziilor strategice 
şi/sau semnificative ale Operatorului, asociații care sunt acționari/asociați ai Operatorului acordă Asociației, 
potrivit prezentului Statut, dreptul de a: 
a) propune lista de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul să numească membrii 
Consiliului de Administrație al Operatorului; 
b) propune revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Operatorului; 
c) propune introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație al Operatorului 
pentru prejudiciile aduse acestuia; 
d) acorda avizul conform asupra Regulamentului de organizare şi funcționare al Operatorului înainte de aprobarea 
acestuia de către Consiliul de Administrație al societății; 
e) acorda avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propus de Consiliul de Administrație al 
societății înainte de aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Operatorului; 
f) acorda avizul conform asupra propunerii de înființare de filiale, cu condiția ca obiectul principal de activitate al 
acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuția apei (cod CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor 
uzate (cod CAEN 3700); 
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g) acordă avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăților 
comerciale şi a celor prevăzute în Contractul de delegare, asupra destinației şi cuantumului acestora, necesar 
pentru ca Adunarea Generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu; 
h) aviza propunerile de modificare a Actului constitutiv al Operatorului înainte de adoptarea lor; 
i) fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acționar/asociat al Operatorului, despre activitatea acestuia. 
b) Strategia de dezvoltare: 
1. Asociația va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi 
stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi prioritizarea acestora, precum şi 
planul de implementare şi analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic, ținând 
seama de strategia de dezvoltare. 
2. Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții 
financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale asociaților, fondurile proprii sau atrase ale 
Operatorului. 
3. Listele de investiții prioritare şi planurile de finanțare ale acestora vor fi discutate în şedințele Adunării 
Generale a Asociației şi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii 
bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum şi ale asociaților deserviți de bunurile rezultate din urma 
investițiilor. Acestea vor fi anexate la Contractul de delegare şi fac parte integrantă din acesta. 
4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului consultativ al Asociației înainte de a fi 
aprobate de autoritățile deliberative ale Asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în 
urma investițiilor). 
c) Politica tarifară: 
1. Fiecare autoritate deliberativă a asociaților va aproba tarifele care vor fi aplicate de Operator pentru furnizarea 
Serviciului aflat în competența acesteia, conform politicii de tarifare stabilite de Asociație şi după consultări 
prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate şi modificate conform legislației în vigoare. 
2. De îndată ce asociații vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul Contractului de delegare, Asociația 
va avea atribuția de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarif unic, în numele şi pe seama acestora. 
d) Contractul de delegare: 
1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte de Asociație, în numele şi pe seama asociaților care vor avea 
împreună calitatea de delegatar, şi, pe de altă parte, de Operator. 
2. Prin Contractul de delegare Asociația, în numele şi pe seama asociaților, va conferi Operatorului dreptul 
exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilități publice pe raza lor de competență teritorială, 
precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă şi de 
canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții, va 
întreține, moderniza, reabilita şi extinde sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi va gestiona Serviciul pe 
riscul şi răspunderea sa, conform dispozițiilor Contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilități se face 
prin indicatori de performanță care pot monitoriza implementarea sistemului. 
3. Asociația va monitoriza îndeplinirea de către Operator a obligațiilor ce îi incumbă în temeiul Contractului de 
delegare. 
4. Asociația, în temeiul mandatului conferit de asociați prin prezentul Statut, va exercita în numele şi pe seama 
acestora drepturile şi obligațiile contractuale ce le revin în calitate de delegatar. 
Art. 19. – Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației sunt răspunzători pentru activitatea lor, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 20. – (1) Adunarea Generală a Asociației va fi convocată în şedințe ordinare o dată pe an şi în şedințe 
extraordinare ori de câte ori este necesar, de către Preşedintele Asociației sau de un număr de cel puțin ⅓ din 
totalul membrilor Asociației. 
(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data 
şedinței şi va cuprinde: data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinței. 
(3) În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinței, convocarea va fi trimisă numai reprezentanților 
asociaților care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prezentului 
Statut. 
(4) Şedințele Adunării Generale a Asociației vor fi conduse de Preşedintele Asociației sau, în absența acestuia 
(inclusiv în cazul în care asociatul al cărui reprezentant este Preşedintele Asociației nu participă la şedință deoarece 
nu este asociat implicat), de persoana desemnată de Adunarea Generală dintre membrii săi. 
(5) Adunarea Generală va alege dintre participanții la şedință un Secretar, care va redacta procesul-verbal al 
şedinței. 
(6) Procesul-verbal este semnat de Preşedinte şi Secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de 
maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data şedinței, fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost 
sau nu prezent la şedință. 
(7) Hotărârile Adunării Generale a Asociației se consemnează într-un Registru de procese-verbale, care se 
păstrează la sediul Asociației. 
Art. 21. – (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociației. 
(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în competența cărora este 
organizat şi funcționează Serviciul la data şedinței Adunării Generale, asociații beneficiari ai investițiilor 
(proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), precum şi asociații deserviți de bunurile rezultate în urma 
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investițiilor, denumiți în prezentul Statut asociați implicați, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul şedinței 
Adunării Generale doar pe reprezentanții acestora. 
(3) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la 
art. 17 alin. 2 lit. a) – h) şi j) - l) se iau în prezența a două treimi din numărul asociaților şi cu majoritatea voturilor 
asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru 
o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data stabilită pentru 
prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de 
asociați prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. 
(4) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitare atribuțiilor prevăzute la art. 
17 alin. 3 lit. b) şi e) şi la art. 17 alin. 4 se iau în prezența tuturor asociaților/asociaților implicați şi cu votul 
favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul asociaților/asociaților implicați, care însumează cel puțin două treimi 
din numărul total al populației tuturor asociaților/asociaților implicați. 
Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală se convoacă pentru o data ulterioară care 
nu poate fi mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a 
doua convocare Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți. 
(5) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la 
art. 17 alin. 2 lit. i) se iau în prezența şi cu votul favorabil tuturor asociaților, cvorum şi majoritate obligatorii la 
orice convocare. 
(6) În oricare dintre situațiile prevăzute la alin. 3 – 5 de mai sus, dacă o hotărâre a Adunării Generale a Asociației 
priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparțin unui anumit asociat, nici o hotărâre nu poate fi 
luată fără prezența şi votul favorabil al reprezentantului acestuia. 
Pentru adoptare hotărârilor în exercitarea atribuției prevăzute la art. 17 alin 3 lit. a) din prezentul Statut este 
necesar votul favorabil al reprezentantului județului, dacă acesta este membru al Asociației. 
(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociați nu poate participa la şedința unei Adunări Generale la care 
a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în 
acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ teritoriale asociate. 
Art. 22. – (1) Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. 2 lit. i) – j) şi 
art. 17 alin. 3 lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației 
decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului 
al cărui reprezentant este. 
(2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoştința asociaților în termen de cel mult 
5(cinci) zile calendaristice de la data şedinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile 
Adunării Generale pe propria pagină de internet sau pe pagina de internet a Consiliului Județean. 
(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării 
Generale a Asociației, dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 17 alin. 3 din prezentul Statut, 
poate iniția acțiune în justiție, conform prevederilor legale în vigoare. 
(4) Adunarea Generală a Asociației poate delega Consiliul Director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiții ca 
cele prevăzute la art. 21 alin. 3, atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației. 
Consiliul Director 
Art. 23. – (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din Preşedintele 
Asociației şi încă 6(şase) membri numiți de Adunarea Generală, pe o perioadă de 4 (patru) ani. Componența 
Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, 
utilizând principiul reprezentării prin rotație. 
(2) Calitatea de membru al Consiliului Director încetează de drept la data încetării mandatului de ales local, fie la 
termen, fie înainte de expirarea duratei normale a acestuia, în situațiile prevăzute de Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Preşedintele Asociației este şi Preşedinte al Consiliului Director. 
(4) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislația în vigoare. 
Art. 24. -  Componența nominală membrilor primului Consiliu Director este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul 
Statut. 
Art. 25. – (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi exercită atribuțiile 
prevăzute în prezentul Statut şi cele care îi vor fi delegate de Adunarea Generală. 
(2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației: 
a) prezintă Adunării Generale Raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri şi 
cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exercițiului financiar viitor şi proiectul 
programelor Asociației; 
b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociației, supus 
spre aprobare Adunării Generale; 
c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția contractelor a căror valoare 
depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 30.000 de euro pentru fiecare achiziție de produse, servicii sau lucrări; 
d) angajează personalul Asociației, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobată 
de Adunarea Generală şi ținând cont de bugetul aprobat de Adunarea Generală; 
e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceştia la bugetul Asociației şi decide 
măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaților care nu şi-au achitat cotizația datorată în termenul prevăzut 
în anexele la prezentul Statut; 
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f) îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 
(3) Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociați conform art. 
5 alin. 2 din prezentul Statut: 
a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor 
de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de  utilități publice existente, a programelor de înființare a 
unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea Operatorului, precum şi a programelor de protecție a mediului, pe care le 
supune spre aprobare Adunării Generale a Asociației; 
b) asigură elaborarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului serviciului consolidat şi armonizat pentru întreaga 
Arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale; 
c) asigură coordonarea proiectării şi execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o 
concepție unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a 
teritoriului, urbanism şi mediu; 
d) asigură consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităților 
de organizare şi funcționare a Serviciului; 
e) solicită informații cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de 
întreținere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Asociaților, încredințate 
pentru realizarea Serviciului; 
f) monitorizează şi controlează modul de respectare a obligațiilor şi responsabilitățile asumate de Operator prin 
Contractul de delegare cu privire la: 

i. modul de respectare şi îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de Operator, în special respectarea 
indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de delegare, inclusiv în relația cu utilizatorii; 
ii. gestionarea şi administrarea Serviciului de către Operator pe criterii de eficiență economică şi managerială; 
iii. modul de administrare, exploatare, conservare şi menținere în funcțiune, exploatarea eficientă şi în condiții 
de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public şi/sau privat al 
asociaților, afectate Serviciului; 
iv. asigurarea protecției mediului şi a domeniului public; 
v.  asigurarea protecției utilizatorilor şi, în acest sens, elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care 
le prezintă Adunării Generale; 

g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori şi Operator, la cererea uneia dintre părți; 
h) invită Operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii. 
Art. 26. – (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu. 
(2) Aparatul tehnic va fi condus de un Director Executiv numit de Consiliul Director. Membrii aparatului tehnic 
vor avea statut de salariați ai Asociației. 
(3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane: 
a) un secretar; 
b) un contabil; 
c) doi consilieri juridici; 
d) un număr de cinci specialişti pentru monitorizarea executării Contractului de delegare, conform mandatului 
acordat Asociației prin prezentul Statut. 
(4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare 
pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației. 
Art. 27. – (1) Consiliul Director se întruneşte în şedințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la 
convocarea Preşedintelui Asociației. 
(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența şi cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul 
membrilor Consiliului Director. 
(3) Consiliul Director va alege dintre participanții la şedință un Secretar care va redacta procesul-verbal al şedinței. 
Procesele-verbale se semnează de toți membrii Consiliului Director prezenți. Deciziile Consiliului Director se 
consemnează în Registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociației. 
 
Comisia de cenzori 
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară fac parte din sectorul public potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 Mai 2013 privind sistemul european de conturi naţionale şi 
regionale din Uniunea Europeană şi au obligaţia să raporteze anual Ministerului Finanţelor Publice date cu privire 
la situaţia economico-financiară, conform metodologiei stabilită prin Ordin al Ministrului Finanţelor Publice. 
Art. 28. – (1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de cenzori formată din minimum 
3(trei) membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. 
(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat 
sau expert contabil, în condițiile legii. 
(3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un Regulament intern de funcționare. 
(4) Comisia de cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 27

2
 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, astfel: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 
c) poate participa la şedințele Consiliului Director, fără drept de vot; 
d) îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute de Statut ori stabilite de Adunarea Generală. 
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(5) Componența primilor membri ai Comisiei de cenzori este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul Statut. 
 
Capitolul VII – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 
 
Art. 29. – Asociația se dizolvă: 
a) de drept; 
b) prin hotărârea instanței judecătoreşti competente; 
c) prin hotărârea Adunării Generale. 
Art. 30. – Asociația se dizolvă de drept prin: 
a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de 
la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, 
dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul 
Director trebuia să se constituie; 
c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3 (trei), dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut 
în acest scop. 
Art. 31. – Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătoreşti competente când: 
a) scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice; 
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) Asociația urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit; 
d) Asociația a devenit insolvabilă. 
Art. 32. – (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile. 
(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de 
drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătoreşti 
competente. 
Art. 33. – (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor 
şi fundaţiilor. 
(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
Capitolul VIII – DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 34. - (1) Prezentul Statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor 
asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop. 
(2) Prezentul Statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, 
prezentul Statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi. 
(3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest Statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, 
validarea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor 
judecătoreşti competente. 
 
Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de înscriere a Statutului ACTUALIZAT în Registrul asociațiilor şi 
fundațiilor la grefa de pa lângă Judecătoria Galați este CRISTEA MĂNDIŢA, cetățean român, identificată cu 
………………………………………………………………………………………… 
Prezentul Statut a fost semnat în 3 (trei) exemplare originale, astăzi __________________, data autentificării sale. 
 
 

Consilier juridic Măndiţa Cristea 
În conformitate cu prevederile art. 10 din Statutul profesiei de consilier juridic 

Atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act 
 încheiat în 3 exemplare originale având 26 pagini 

 
Nr. ____ Data __________________ 

 
Semnătura 

 
Anexa nr. 1 la Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
„Serviciul Regional Apa Galați” 

 
ASOCIAŢII 
 
V. Membri fondatori: 

 
1. Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, cu sediul în str. Domnească, nr. 38, 

județul Galați, cod 800008, reprezentat de  Dl. Mircea Răzvan Cristea, în calitate de Viceprimar al 
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Municipiului Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 
14.02.2008; 

2. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 
66, județul Galați, cod 805300, reprezentat de Dl. Eduard Finkelştein, în calitate de Primar al Municipiului 
Tecuci, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 12.02.2008; 

3. Oraşul Târgu Bujor, prin Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor, cu sediul în str. General Eremia 
Grigorescu, nr. 105, județul Galați, cod 805200, reprezentat de  Dl. Ştefan Arfire, în calitate de Primar al 
oraşului Târgu Bujor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 
07.02.2008; 

4. Comuna Şendreni, prin Consiliul Local al comunei Şendreni, cu sediul în str. Principală, nr. 322, comuna 
Şendreni, județul Galați, cod 807290, reprezentat de Dl. Paul Cristea, în calitate de Primar al comunei 
Şendreni, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 11.02.2008. 

 
VI.  Membri asociați după constituire: 

 
5.  Județul Galați, prin Consiliul Județului Galați, cu sediul in Municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 7, județul 

Galați, cod 800119, reprezentat de Dl. Eugen Chebac, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean 
Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 114 din 28.11.2008; 

6. Oraşul Bereşti, prin Consiliul Local al oraşului Bereşti, cu sediul în str. Trandafirilor, nr. 28, județul Galați, 
cod 805100, reprezentat de Dl. Dică Octavian, în calitate de Primar al oraşului Bereşti, legal împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28.11.2008; 

7. Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul în comuna Barcea, județul Galați, cod 
807005, reprezentat de Dl. Popescu Relu, în calitate de Primar al comunei Barcea, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 26.11.2008;  

8. Comuna Braniştea, prin Consiliul Local al comunei Braniştea, cu sediul în comuna Braniştea, județul 
Galați, cod 807050, reprezentat de Dl. Adamache Marian, în calitate de Primar al comunei Braniştea, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 26.11.2008;  

9. Comuna Cosmeşti, prin Consiliul Local al comunei Cosmeşti, cu sediul în comuna Cosmeşti, județul 
Galați, cod 807085, reprezentat de Dl. Tuchiluş Ion, în calitate de Primar al comunei Cosmeşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 05.12.2008;  

10. Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în str. Principală, , județul 
Galați, cod 807271, reprezentat de Dl. Codrescu Dănuț, în calitate de Primar al comunei Cuza-Vodă, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 29.04.2009; 

11. Comuna Drăgăneşti, prin Consiliul Local al comunei Drăgăneşti, cu sediul în comuna Drăgăneşti, județul 
Galați, cod 807110, reprezentat de Dl. Găinaru Gheorghe, în calitate de Primar al comunei Drăgăneşti, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 30.12.2008; 

12. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna Fundeni, județul Galați, 
cod 807140, reprezentat de Dl. Lupu Manuel, în calitate de Primar al comunei Fundeni, legal împuternicit 
în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 27.01.2010; 

13. Comuna Independența, prin Consiliul Local al comunei Independența, cu sediul In str. T. Vladimirescu, nr. 
81, comuna Independența, județul Galați, cod 807165, reprezentat de Dl. Tărbuc Viorel, în calitate de 
Primar al comunei Independența, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 
din 15.05.2009; 

14. Comuna Iveşti, prin Consiliul Local al comunei Iveşti, cu sediul în str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 451, 
comuna Iveşti, județul Galați, cod 807170, reprezentat de Dl. Corpaci Ion, în calitate de Primar al comunei 
Iveşti, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 08.12.2009; 

15. Comuna Lieşti, prin Consiliul Local al comunei Lieşti, cu sediul în str. Principală, nr. 2095, comuna Lieşti, 
județul Galați, cod 807180, reprezentat de Dl. Boț Iulian, în calitate de Primar al comunei Lieşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 26.11.2008; 

16. Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca, cu sediul în comuna Matca, județul Galați, cod 
807185, reprezentat de Dl. Costea Nelu, în calitate de Primar al comunei Matca, legal împuternicit în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 15.05.2009; 

17. Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în str. Galați, nr. 181, comuna Pechea, 
județul Galați, cod 807240, reprezentat de Dl. Iancu Boldea, în calitate de Primar al comunei Pechea, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 30.04.2009; 

18. Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în str. Principală, nr. 1474, comuna Piscu, 
județul Galați, cod 807245, reprezentat de Dl. Vlad Ştefan, în calitate de primar al comunei Piscu, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 27.11.2008; 

19. Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, cu sediul în str. Principală, 
nr. 570, sat Slobozia Conachi, județul Galați, cod 807270, reprezentat de Dl. Neculau Ion, în calitate de 
Primar al comunei Slobozia Conachi, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
35 din 27.03.2009; 

20. Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu, cu sediul în str. 
Principală, comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați, cod 807295, reprezentat de Dl. Gheorghe Costel, 
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în calitate de Primar al comunei Tudor Vladimirescu, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 23 din 25.11.2008; 

21. Comuna Umbrăreşti, prin Consiliul Local al comunei Umbrăreşti, cu sediul în comuna Umbrăreşti, județul 
Galați, cod 807310, reprezentat de Dl. Stoica Paraschiv, în calitate de Primar al comunei Umbrăreşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 26.11.2008. 

 
VII.  Contribuția, în numerar, a celorlalți membrii la patrimoniul inițial al Asociației 
 

Nr.crt. Asociații Aportul la patrimoniul Asociației 
1 Județul Galați 10.000 Lei 
2 Oraşul Bereşti 1.000 Lei 
3 Comuna Barcea 1.000 Lei 
4 Comuna Braniştea 1.000 Lei 
5 Comuna Cosmeşti 1.000 Lei 
6 Comuna Cuza-Vodă 1.000 Lei 
7 Comuna Drăgăneşti 1.000 Lei 
8 Comuna Fundeni 1.000 Lei 
9 Comuna Independența 1.000 Lei 
10 Comuna Iveşti 1.000 Lei 
11 Comuna Lieşti 1.000 Lei 
12 Comuna Matca 1.000 Lei 
13 Comuna Pechea 1.000 Lei 
14 Comuna Piscu 1.000 Lei 
15 Comuna Slobozia Conachi 1.000 Lei 
16 Comuna Tudor Vladimirescu 1.000 Lei 
17 Comuna Umbrăreşti 1.000 Lei 

 
 
VIII. Cotizația anuală  

 
(1) Cotizația pentru primul an este fixată prin prezentul Statut la 1 leu/locuitor al unității administrativ-teritoriale. 
(2) Plata cotizației se va face până la data de 31 Martie a fiecărui an. 

 
IX.  Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control 
 
(4) Conducerea Asociației: 
Sunt numiți în calitate de primii membri ai Adunării Generale ai Asociației: 
22.   Dl. Eugen Chebac,  numit de Consiliul Județului Galați; 
23.   Dl. Mircea Răzvan Cristea, numit de Consiliul Local al Municipiului Galați; 
24.   Dl. Eduard Finkelştein, numit de Consiliul Local al Municipiului Tecuci; 
25.   Dl. Octavian Dică,  numit de Consiliul Local al Oraşului Bereşti; 
26.   Dl. Ştefan Arfire,  numit de Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor; 
27.   Dl. Relu Popescu ,  numit de Consiliul Local al Comunei Barcea; 
28.   Dl. Marian Adamache,  numit de Consiliul Local al Comunei Braniştea; 
29.   Dl. Ion Tuchiluş,  numit de Consiliul Local al Comunei Cosmeşti; 
30.   Dl. Dănuț Codrescu, numit de Consiliul Local al Comunei Cuza-Vodă; 
31.   Dl. Gheorghe Găinaru,  numit de Consiliul Local al Comunei Drăgăneşti; 
32.   Dl. Manuel Lupu,   numit de Consiliul Local al Comunei Fundeni; 
33.   Dl. Viorel Tărbuc,   numit de Consiliul Local al Comunei Independența; 
34.   Dl. Ion Corpaci,   numit de Consiliul Local al Comunei Iveşti; 
35.   Dl. Iulian Boț,  numit de Consiliul Local al Comunei Lieşti; 
36.   Dl. Nelu Costea,   numit de Consiliul Local al Comunei Matca; 
37.   Dl. Iancu Boldea,   numit de Consiliul Local al Comunei Pechea; 
38.  Dl. Ştefan Vlad,  numit de Consiliul Local al Comunei Piscu; 
39.  Dl. Ion Neculau,   numit de Consiliul Local al Comunei Slobozia-Conachi; 
40.  Dl. Paul Cristea,  numit de Consiliul Local al Comunei Şendreni; 
41.  Dl. Costel Gheorghe,  numit de Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu; 
42.  Dl. Paraschiv Stoica,  numit de Consiliul Local al Comunei Umbrăreşti. 

 
(5) Administrarea Asociației: 
Sunt numiți în calitate de primii membri ai Consiliului Director: 
1. Dl. Eugen Chebac, Preşedintele Consiliului Județului Galați – Preşedinte al Asociației şi al Consiliului 

Director, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. eliberată la data de ……………; 
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2. Dl. Mircea Răzvan Cristea, Viceprimar al Municipiului Galați, cetățean român, născut ………, identificat  
………………. eliberată la data de ……………; 
3. Dl. Eduard Finkelştain, Primar al Municipiului Tecuci, cetățean român, născut ………, identificat  
………………. eliberată la data de ……………; 
4. Dl. Ştefan Arfire, Primar al Oraşului Târgu Bujor, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. 
eliberată la data de ……………; 
5. Dl. Octavian Dică, Primar al Oraşului Bereşti, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. 
eliberată la data de ……………; 
6. Dl. Ion Corpaci, Primar al Comunei Iveşti, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. eliberată 
la data de ……………; 
7. Dl. Iancu Boldea, Primar al Comunei Pechea, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. 
eliberată la data de ……………. 
(6) Controlul financiar intern al Asociației: 
Sunt numite membre ale Comisiei de cenzori a Asociației: 
1. Dna. Viorica Sandu, cetățean român, născută ………, identificată  ………………. eliberată la data de 

……………; 
2. Dna. Budău Lavinia, cetățean român, născută ………, identificată  ………………. eliberată la data de 
……………; 
3.  Dna. Lupaşcu Cristina, cetățean român, născută ………, identificată  ………………. eliberată la data de 
…………… 

Anexa nr. 2 la Statutul 
 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apa Galaţi” 
ASOCIAŢII 
 
V. Membri fondatori: 

 
1. Municipiul Galați, prin Consiliul Local al Municipiului Galați, cu sediul în str. Domnească, nr. 38, 

județul Galați, cod 800008, reprezentat de  Dl. Marius Humelnicu, în calitate de Administrator public al 
Municipiului Galați, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 
15.09.2016; 

2. Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, 
județul Galați, cod 805300, reprezentat de Dl. Ioniţă Florian, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 13 din 06.07.2016; 

3. Oraşul Târgu Bujor, prin Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor, cu sediul în str. General Eremia 
Grigorescu, nr. 105, județul Galați, cod 805200, reprezentat de  Dl. Vasile Chirinciuc, în calitate de ... în cadrul 
primăriei oraşului Târgu Bujor, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 
02.02.2017; 

4. Comuna Şendreni, prin Consiliul Local al comunei Şendreni, cu sediul în str. Principală, nr. 322, comuna 
Şendreni, județul Galați, cod 807290, reprezentat de Dna. Burlacu Zamfira, în calitate de secretar al comunei 
Şendreni, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din  28.07.2016. 

 
VI.  Membri asociați după constituire 

 
5. Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu sediul în Municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 7, județul Galați, 

cod 800119, reprezentat de Dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Galați, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 158 din 29.09.2016; 

6. Oraşul Bereşti, prin Consiliul Local al oraşului Bereşti, cu sediul în str. Trandafirilor, nr. 28, județul Galați, 
cod 805100, reprezentat de Dl. Herţa Petrea, în calitate de consilier al oraşului Bereşti, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 22.07.2016; 

7. Comuna Bălăbăneşti, prin Consiliul Local al comunei Bălăbăneşti, cu sediul în str. Principală, nr. 22, județul 
Galați, cod 807010, reprezentat de Dl. Neamţu Grigore-Vasilică, în calitate de inspector de specialitate în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăbăneşti, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 29.07.2016; 

8. Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al comunei Băneasa, cu sediul în comuna Băneasa, județul Galați, 
cod 807030, reprezentat de Dl. Gache George-Aurelian, în calitate de Primar al comunei Băneasa, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 06.07.2016; 

9. Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea, cu sediul în comuna Barcea, județul Galați, cod 
807005, reprezentat de Dl. Popa Tiberiu, în calitate de administrator public al comunei Barcea, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 29.07.2016;  

10. Comuna Bereşti-Meria, prin Consiliul Local al comunei Bereşti-Meria, cu sediul în str. Principală nr. 10, 
judeţul Galaţi, cod 807035, reprezentat de Dl. Onu Georgică, în calitate de salariat contractual în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bereşti-Meria, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr, 25 din 20.10.2016; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 6 din iunie 2017 

11. Comuna Braniştea, prin Consiliul Local al comunei Braniştea, cu sediul în comuna Braniştea,  județul 
Galați, cod 807050, reprezentat de Dl. Palade Marian, în calitate de inspector de specialitate în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Braniştea, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 10 din 28.07.2016;  

12. Comuna Cavadineşti, prin Consiliul Local al comunei Cavadineşti, cu sediul în comuna Cavadineşti, județul 
Galați, cod 807065, reprezentat de Dl. Bujoreanu Romulus-Giani, legal împuternicit în acest scop prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 21.10.2016; 

13. Comuna Cosmeşti, prin Consiliul Local al comunei Cosmeşti, cu sediul în comuna Cosmeşti,  județul Galați, 
cod 807085, reprezentat de Dl. Ţuchel Iancu, în calitate de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă al 
comunei Cosmeşti, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 20.07.2016;  

14. Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi, cu sediul în comuna Cudalbi, județul Galați, cod 
807105, reprezentat de Dl. ..., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ... din ...; 

15. Comuna Cuza-Vodă, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodă, cu sediul în str. Principală, județul Galați, 
cod 807271, reprezentat de Dl. Codrescu Dănuţ, în calitate de Primar al comunei Cuza-Vodă, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 19.07.2016; 

16. Comuna Drăgăneşti, prin Consiliul Local al comunei Drăgăneşti, cu sediul în comuna Drăgăneşti,  județul 
Galați, cod 807110, reprezentat de Dna. Condrache Angela, în calitate de consilier superior al comunei 
Drăgăneşti, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 18.07.2016; 

17. Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni, cu sediul în comuna Fundeni, județul Galați, 
cod 807140, reprezentat de Dna. Ojoc Lăcrămioara-Mia, din cadrul compartimentului financiar-contabil al 
comunei Fundeni, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 04.08.2016; 

18. Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni, cu sediul în str. Chrissoveloni comuna 
Ghidigeni, județul Galați, cod 807145, reprezentat de Dra. Medeleanu Ana-Maria, în calitate de administrator 
public al primăriei Ghidigeni, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 
22.07.2016; 

19. Comuna Independenţa, prin Consiliul Local al comunei Independenţa, cu sediul în str. Tudor Vladimirescu, 
nr. 81, comuna Independenţa, județul Galați, cod 807165, reprezentat de Dna. Tărbuc Mariana, în calitate de 
referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Independenţa, legal împuternicită în acest 
scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 25.07.2016; 

20. Comuna Iveşti, prin Consiliul Local al comunei Iveşti, cu sediul în str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 451, 
comuna Iveşti,  județul Galați, cod 807170, reprezentat de Dl. Hamza Cornel, în calitate Primar al comunei 
Iveşti, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 12.07.2016; 

21. Comuna Lieşti, prin Consiliul Local al comunei Lieşti, cu sediul în str. Principală, nr. 2095, comuna Lieşti,  
județul Galați, cod 807180, reprezentat de Dl. Boț Iulian, în calitate de Primar al comunei Lieşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 08.07.2016; 

22. Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca, cu sediul în comuna Matca, județul Galați, cod 
807185, reprezentat de Dl. Gheorghiţă Borza, în calitate reprezentant al comunei Matca, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 29.08.2016; 

23. Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni, cu sediul în comuna Movileni, județul Galați, 
cod 807195, reprezentat de Dl. Moisă Marian, în calitate de Primar al comunei Movileni, legal împuternicit în 
acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 18.07.2016; 

24. Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea, cu sediul în str. Galați, nr. 181, comuna Pechea,  
județul Galați, cod 807240, reprezentat de Dna. Ionaşcu Diana-Nicoleta, în calitate de inspector în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Pechea, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 13 din 20.07.2016; 

25. Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu, cu sediul în str. Principală, nr. 1474, comuna Piscu, 
județul Galați, cod 807245, reprezentat de Dl. Vlad Ştefan, în calitate de primar al comunei Piscu, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 28.07.2016; 

26. Comuna Rădeşti, prin Consiliul Local al comunei Rădeşti, cu sediul în str. Principală nr. 39, comuna 
Rădeşti, județul Galați, cod 807014, reprezentat de Dl. Ioan Porumb, în calitate de Primar al comunei Rădeşti, 
legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 29.07.2016; 

27. Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi, cu sediul în str. Principală, 
nr. 570, sat Slobozia Conachi, județul Galați, cod 807270, reprezentat de Dna. Stanciu Anişoara, bibliotecar al 
comunei Slobozia Conachi, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 
09.07.2016; 

28. Comuna Smârdan, prin Consiliul Local al comunei Smârdan, cu sediul în str. Principală, nr. 4, comuna 
Smârdan, judeţul Galaţi, cod 807275, reprezentat de Dl. Stroea Costică, în calitate de Primar al comunei 
Smârdan, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.07.2016; 

29. Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu, cu sediul în str. 
Principală, comuna Tudor Vladimirescu, județul Galați, cod 807295, reprezentat de Dna. Polodeanu Săndiţa, 
în calitate de secretar al comunei Tudor Vladimirescu, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 11 din 15.07.2016; 

30. Comuna Umbrăreşti, prin Consiliul Local al comunei Umbrăreşti, cu sediul în comuna Umbrăreşti, județul 
Galați, cod 807310, reprezentat de Dl. Stoica Paraschiv, în calitate de Primar al comunei Umbrăreşti, legal 
împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 28.07.2016; 
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31. Comuna Valea Mărului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mărului, cu sediul în comuna Valea 
Mărului, județul Galați, cod 807320, reprezentat de Dna. Mitruţ Narciza, în calitate de secretar al comunei 
Valea Mărului, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 26.1.2017; 

 
VII. Contribuția, în numerar, a celorlalți membrii la patrimoniul inițial al Asociației 
 

Nr.crt. Asociații Aportul la patrimoniul Asociației 
1 Județul Galați 10.000 Lei 
2 Oraşul Bereşti 1.000 Lei 
3 Comuna Bălăbăneşti 1.000 Lei 
4 Comuna Băneasa 1.000 Lei 
5 Comuna Barcea 1.000 Lei 
6 Comuna Bereşti-Meria 1.000 Lei 
7 Comuna Braniştea 1.000 Lei 
8 Comuna Cavadineşti 1.000 Lei 
9 Comuna Cosmeşti 1.000 Lei 
10 Comuna Cudalbi Lei 
11 Comuna Cuza-Vodă 1.000 Lei 
12 Comuna Drăgăneşti 1.000 Lei 
13 Comuna Fundeni 1.000 Lei 
14 Comuna Ghidigeni 1.000 Lei 
15 Comuna Independența 1.000 Lei 
16 Comuna Iveşti 1.000 Lei 
17 Comuna Lieşti 1.000 Lei 
18 Comuna Matca 1.000 Lei 
19 Comuna Movileni 1.000 Lei 
20 Comuna Pechea 1.000 Lei 
21 Comuna Piscu 1.000 Lei 
22 Comuna Rădeşti 1.000 Lei 
23 Comuna Slobozia Conachi 1.000 Lei 
24 Comuna Smârdan 1.000 Lei 
25 Comuna Tudor Vladimirescu 1.000 Lei 
26 Comuna Umbrăreşti 1.000 Lei 
27 Comuna Valea Mărului Lei 

 
VIII. Cotizația anuală  

 
(1) Cotizația anuală, fixată prin prezentul Statut, este de: 

- cotizaţia Consiliului Judeţean Galaţi în sumă de 100.000 Lei/an; 
- cotizaţia pentru municipii, oraşe şi comune în sumă de 1 Leu/locuitor/an. 

(2) Plata cotizației se va face până la data de 30 Iunie a fiecărui an. 
 
IX. Componența nominală a organelor de conducere, administrare şi control  
 
(4) Conducerea Asociației: 
Sunt numiți în calitate de membri ai Adunării Generale ai Asociației: 
1.  Dl. Costel Fotea,    numit de Consiliul Județean Galați; 
2.  Dl. Marius Humelnicu,     numit de Consiliul Local al Municipiului Galați; 
3.  Dl. Florian Ioniţă,   numit de Consiliul Local al Municipiului Tecuci; 
4.  Dl. Petrea Herţa,   numit de Consiliul Local al Oraşului Bereşti; 
5.  Dl. Vasile Chirinciuc,  numit de Consiliul Local al Oraşului Târgu Bujor; 
6.  Dl. Grigore-Vasilică Neamţu,  numit de Consiliul Local al Comunei Bălăbăneşti; 
7.  Dl. George-Aurelian Gache,  numit de Consiliul Local al Comunei Băneasa; 
8.  Dl. Tiberiu Popa,    numit de Consiliul Local al Comunei Barcea; 
9.  Dl. Georgică Onu,   numit de Consiliul Local al Comunei Bereşti-Meria; 
10. Dl. Marian Palade,     numit de Consiliul Local al Comunei Braniştea; 
11. Dl. Romulus-Giani Bujoreanu, numit de Consiliul Local al Comunei Cavadineşti; 
12. Dl. Iancu Ţuchel,   numit de Consiliul Local al Comunei Cosmeşti; 
13. Dl. ....,    numit de Consiliul local al Comunei Cudalbi; 
14. Dl. Dănuţ Codrescu,  numit de Consiliul Local al Comunei Cuza-Vodă; 
15. Dna. Angela Condrache,   numită de Consiliul Local al Comunei Drăgăneşti; 
16. Dna. Lăcrămioara-Mia Ojoc, numită de Consiliul Local al Comunei Fundeni; 
17. Dra. Ana-Maria Medeleanu,  numită de Consiliul Local al Comunei Ghidigeni; 
18. Dna. Mariana Tărbuc,                      numită de Consiliul Local al Comunei Independenţa; 
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19. Dl. Cornel Hamza,    numit de Consiliul Local al Comunei Iveşti; 
20. Dl. Iulian Boț,   numit de Consiliul Local al Comunei Lieşti; 
21. Dl. Gheorghiţă Borza,  numit de Consiliul Local al Comunei Matca; 
22. Dl. Marian Moisă,   numit de Consiliul Local al Comunei Movileni; 
23. Dna. Diana-Nicoleta Ionaşcu,  numită de Consiliul Local al Comunei Pechea; 
24. Dl. Ştefan Vlad,    numit de Consiliul Local al Comunei Piscu; 
25. Dl. Ioan Porumb,    numit de Consiliul Local al Comunei Rădeşti; 
26. Dna. Anişoara Stanciu,                     numită de Consiliul Local al Comunei Slobozia Conachi; 
27. Dl. Costică Stroea,    numit de Consiliul Local al Comunei Smârdan; 
28. Dna. Zamfira Burlacu,  numită de Consiliul Local al Comunei Şendreni; 
29. Dna. Săndiţa Polodeanu,                   numită de Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu; 
30. Dl. Paraschiv Stoica,   numit de Consiliul Local al Comunei Umbrăreşti; 
31. Dna. Narciza Mitruţ,                        numită de Consiliul Local al Comunei Valea Mărului. 

 
(5) Administrarea Asociației: 
Sunt numiți în calitate de membri ai Consiliului Director: 
1.  Dl. Costel Fotea, Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedinte al Asociației şi al Consiliului Director, 
cetățean român, născut ………, identificat  ………………. eliberată la data de ……………; 
2.  Dl. Marius Humelnicu, Administrator public al Municipiului Galați, cetățean român, născut ………, identificat  
………………. eliberată la data de ……………; 
3. Dl. Cornel Hamza, Primar al Comunei Iveşti, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. 
eliberată la data de ……………; 
4. Dl. Iulian Boţ, Primar al Comunei Lieşti, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. eliberată 
la data de ……………; 
5. Dl. Costică Stroea, Primar al Comunei Smîrdan, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. 
eliberată la data de ……………; 
6. Dl. Ioan Porumb, Primar al Comunei Rădeşti, cetățean român, născut ………, identificat  ………………. 
eliberată la data de ……………; 
7. Dl. Florian Ioniţă, Reprezentant al Municipiului Tecuci, cetățean român, născut ………, identificat  
………………. eliberată la data de …………… 
(6) Controlul financiar intern al Asociației: 
Sunt numite membre ale Comisiei de cenzori a Asociației: 
1.  Dna. Viorica Sandu, cetățean român, născută ………, identificată  ………………. eliberată la data de 
……………;  
2. Dna. Budău Lavinia, cetățean român, născută ………, identificată  ………………. eliberată la data de 
……………; 
 Dna. Lupaşcu Cristina, cetățean român, născută ………, identificată  ………………. eliberată la data de 
……………. 

Consilier juridic Măndiţa Cristea 
În conformitate cu prevederile art. 10 din Statutul profesiei de consilier juridic 

Atest data, identitatea părţilor şi conţinutul prezentului act 
 încheiat în 3 exemplare originale având 26 pagini 

 
Nr. ____ Data __________________ 

 
 

Semnătura_______ 
 

Anexa nr. 3 la Statutul  
al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„Serviciul Regional Apa Galaţi” 
 

Asociaţii      Semnătura şi ştampila  
 
1. Consiliul Județean Galați, prin Preşedinte Costel Fotea  
2. Municipiul Galați, prin Administrator public Marius Humelnicu   
3. Municipiul Tecuci, prin reprezentant Ioniţă Florian  
4. Oraşul Bereşti, prin reprezentant Petrea Herţa 
5. Oraşul Târgu Bujor, prin reprezentant Vasile Chirinciuc 
6. Comuna Bălăbăneşti, prin reprezentant Grigore-Vasilică Neamţu 
7. Comuna Băneasa, prin primar George-Aurelian Gache 
8. Comuna Barcea, prin administrator public Tiberiu Popa 
9. Comuna Bereşti Meria, prin reprezentant Georgică Onu 
10. Comuna Braniştea, prin reprezentant Marian Palade 
11. Comuna Cavadineşti, prin reprezentant Romulus-Giani Bujoreanu 
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12. Comuna Cosmeşti, prin reprezentant Iancu Ţuchel 
13. Comuna Cudalbi, prin ...     
14. Comuna Cuza-Vodă, prin primar Dănuţ Codrescu 
15. Comuna Drăgăneşti, prin reprezentant Angela Condrache 
16. Comuna Fundeni, prin reprezentant Lăcrămioara-Mia Ojoc 
17. Comuna Ghidigeni, prin administrator public Ana-Maria Medeleanu 
18. Comuna Independenţa, prin reprezentant Mariana Tărbuc 
19. Comuna Iveşti, prin primar Cornel Hamza 
20. Comuna Lieşti, prin primar Iulian Boț 
21. Comuna Matca, prin reprezentant Gheorghiţă Borza 
22. Comuna Movileni, prin primar Marian Moisă 
23. Comuna Pechea, prin reprezentant Diana-Nicoleta Ionaşcu 
24. Comuna Piscu, prin primar Ştefan Vlad 
25. Comuna Rădeşti, prin primar Ioan Porumb 
26. Comuna Slobozia Conachi, prin reprezentant Anişoara Stanciu 
27. Comuna Smârdan, prin primar Costică Stroea 
28. Comuna Şendreni, prin reprezentant Zamfira Burlacu 
29. Comuna Tudor Vladimirescu, prin reprezentant Săndiţa Polodeanu 
30. Comuna Umbrăreşti, prin primar Paraschiv Stoica 
31.      Comuna Valea Mărului, prin reprezentant Narciza Mitruţ  

 

HOTĂRÂREA NR. 122 
din 28 iunie 2017 

 

privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului 
„Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2018 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.375/22.06.2017             

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 2 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere termenii de referinţă pentru Apelul pentru propuneri de proiecte 
COMM/BUC/ED/2018—2020; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul 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. (1) Se aprobă alocarea sumei de 20.000 Euro (echivalent în lei) din fondul de cofinanţare al 
Consiliului Judeţean Galaţi, pentru implementarea proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi‖. 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 6.000 Euro (echivalent în lei), reprezentând ultima tranşă a proiectului 
„Centrul de Informare Europe Direct Galaţi‖ din fondul de cofinanţare al Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea 
finalizării acestuia. 

(3) Se aprobă alocarea de către Consiliul Judeţean Galaţi a cheltuielilor neeligibile aferente implementării 
proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi‖ precum şi a cheltuielilor suplimentare (conexe) rezultate 
din depăşirea valorilor prevăzute în bugetul proiectului. 
 (4) Se va urmări reîntregirea fondului de cofinanţare al Consiliului Judeţean Galaţi, odată cu virarea 
ultimei tranşe pentru acest proiect, după aprobarea raportului final tehnic şi financiar al proiectului. 
 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
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HOTĂRÂREA NR. 123 
din 28 iunie 2017 

 

privind: trecerea suprafeței de teren de 53.668 m2 din domeniul public al județului Galați și administrarea 
Consiliului Județean Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local 
al municipiului Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.714/21.06.2017             

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 Primăriei municipiului Galați nr. 29.934/21.03.2017, înregistrată la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 2.714/23.03.2017; 

Având în vedere adresa Primăriei municipiului Galați nr. 32.940/29.03.2017, înregistrată la sediul 
Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 3.073/04.04.2017; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 65/23.02.2017 privind 
solicitarea transmiterii din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați și 
administrarea Consiliului Local Galați a unui teren în suprafață de 53.668 m2; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 și art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul 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 trecerea suprafeței de teren de 53.668 m2 din domeniul public al județului Galați 
și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al municipiului Galați și administrarea 
Consiliului Local al municipiului Galați. 

(2) Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Predarea–preluarea terenului de la alin. (1) se va face, în termen de 15 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri, pe bază de proces–verbal, încheiat între Consiliul Județean Galați și Primăria municipiului 
Galați. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei municipiului Galaţi. 
 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
         

           ANEXĂ 

Datele  de identificare 
ale terenului în suprafață de 53.668 m

2
 care trece din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul public al 

municipiului Galaţi  
 

- Terenul este situat în intravilanul municipiului Galați – T 225; P 1493/1, lot 3 
- Nr. cadastral – 119469; nr. carte funciară – 119469 U.A.T. Galați 
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HOTĂRÂREA NR. 124 
din 28 iunie 2017 

 

privind: aprobarea dării în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Galați a unui bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Consiliului Județean Galați  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.224/15.06.2017             

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

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

Având în vedere adresa Direcţiei Generale  Regionale  a Finanţelor Publice Galaţi cu nr. GLR_REG–
8794/07.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Galaţi sub nr. 2.224/07.03.2017; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 317/2013 privind schimbarea 
destinaţiei şi regimului juridic ale unor bunuri imobile ce aparţin patrimoniului judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), ale art. 867 şi 868 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. c), alin. (4) lit. a) și art. 123 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul 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 darea în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a bunului imobil situat  în municipiul Galaţi, str. Nicolae 
Alexandrescu nr. 2, Piaţa Centrală, bl. B4, ap. 7, aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea 
Consiliului Județean Galați. 

(2) Condiţiile în care titularul dreptului de administrare va putea folosi şi dispune de bunul imobil dat 
în administrare, precum şi datele de identificare a acestuia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Predarea–preluarea bunului imobil se face pe bază de proces–verbal încheiat între părţile 
interesate, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 
 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală 
Regională a Finanțelor Publice Galați. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                        Publicată astăzi, 29 iunie 2017 

 
           ANEXĂ 

Datele  de identificare 
bun imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, care se dă în 

administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice 
Galați 

Bunul imobil se află situat în municipiul Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. nr. 7, Piaţa 
Centrală şi are suprafaţa utilă de 54,84 m

2
. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                   AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați 

Nr._________ / __________                                                   Nr. __________ / _____________          
 

CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE  
 
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, 

 
și 
 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Galați, reprezentat/ă de _____________________________, 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, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. ____/_______ privind aprobarea dării în administrarea Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a unui bun 
imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați. 

 
III. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Art. 2.  Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra bunului imobil situat în municipiul 

Galaţi, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. 7, Piața Centrală și care va fi folosit de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați. 
 
IV. DURATA CONTRACTULUI     

                
Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 10 ani, până la data de 31.XII.2027, dacă nici una din 

părți nu denunță prezentul contract, prin notificare scrisă celeilalte părți. Notificarea va fi făcută cu 30 de zile 
anterior datei la care se va solicita rezilierea de drept a contractului. 
 
V. DREPTURILE PĂRŢILOR 

 
Art. 4. Drepturile proprietarului 
1. Să verifice dacă utilizarea imobilului 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. 
Art. 5. Drepturile administratorului 
1. Să ceară predarea imobilului în administrare; 
2. Să posede, să folosească imobilul şi să dispună material de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat 

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

acestuia. 
 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art. 6. Obligaţiile proprietarului: 
1. Sǎ predea imobilul administratorului, în baza unui proces verbal de predare-primire conform Legii nr. 

22/1969 (actualizată). 
2. Procesul verbal menţionat face parte integrantǎ din prezentul contract; 
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3. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilul prevǎzut la art. 2;  
 

Art. 7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI: 
a) Sǎ preia imobilul de la proprietar, pe bazǎ de proces verbal.  
b) Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale; 
c) Sǎ inventarieze anual, pânǎ în luna noiembrie şi sǎ transmitǎ proprietarului, lista de inventariere privind 

imobilul; 
d) Sǎ asigure fondurile necesare plǎţii impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  
e) Sǎ nu schimbe destinaţia imobilului. 
f) Sǎ încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere şi gospodǎrire 

curentǎ ale imobilului administrat (energie electricǎ, gaze, apa potabilǎ, canalizare, termoficare, igienizǎri 
etc.); 

g) Să asigure înscrierea dreptului de administrare în Cartea Funciară, conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi 
publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maxim 6 luni de 
la data semnării contractului de administrare; 

h) Să închirieze, în condiţiile legii, imobilul primit în administrare, sau părţi din acesta, numai cu avizul 
proprietarului; 

i) Să vireze 50% din suma reprezentând chiria lunară totală, stabilită prin contractele de închiriere încheiate 
cu terţii, în contul proprietarului; 

j) Să nu constituie garanţii asupra imobilului primit în administrare, prin gajare, ipotecare, angajarea de 
credite, sau orice alt tip de convenţie; 

 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

 
  Art. 8.  Contractul poate înceta 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.  
 
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,                                             
          JUDEŢUL GALAŢI                              AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ                 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                        Direcția Generală Regională  
                                                                                                 a Finanțelor Publice Galați 
            PREŞEDINTE,                                                         
          COSTEL FOTEA    
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        Direcţia Patrimoniu,                              
    DIRECTOR EXECUTIV,                                       
        Constantin Cristea 
 
Direcţia Economie şi Finanţe,                                  
    DIRECTOR EXECUTIV,                                                 
              George Stoica 
 

Direcţia Arhitect Şef, 
     ARHITECT ŞEF, 

      Mărioara Dumitrescu 
 

  Serviciul contencios 
  şi probleme juridice 

           ŞEF SERVICIU, 
          Andrei Mişurnov  
 
 Vizat control financiar preventiv, 

 
HOTĂRÂREA NR. 125 

din 28 iunie 2017 
 

privind: eliberarea licenţei de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU Întreprindere Individuală, pe traseul 
Pechea–Independenţa (DJ 251Galaţi–Pechea, Km 22, punct de lucru al S.C. Confind S.R.L. Câmpina) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.288/22.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate 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 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 licenţei de traseu, pentru perioada de 1 an, pentru servicii de transport rutier 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport STERIAN ALEXANDRU 
Întreprindere Individuală, pe traseul Pechea–Independenţa (DJ 251Galaţi–Pechea, Km 22, punct de lucru al S.C. 
Confind S.R.L. Câmpina). 
 

 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 STERIAN ALEXANDRU Întreprindere Individuală. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
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HOTĂRÂREA NR. 126 
din 28 iunie 2017 

 

privind: aprobarea caietului de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.820/21.06.2017             

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate 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, 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi nr. 
1.716/20.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 4.820/20.06.2017; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58/2017 privind aprobarea 
rezultatului final al evaluării finale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi pentru perioada 2014 – 2017; 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. d), art. 7, art. 431 şi ale art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul 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; 

Având în vedere Anexa 3 la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2799/2015 (privind modelul – cadrul al 
Caietului de obiective); 
 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 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 Caietul de obiective pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii  „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2020, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 

Angheluţă” Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
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ANEXĂ 

 
CAIET DE OBIECTIVE 

pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 
Perioada de management este de 3 ani (09.2017 – 09.2020) 

 
CAPITOLUL I. TIPUL INSTITUŢIEI 
Conform Legii nr. 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
Galaţi, funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi, ca instituţie de drept public cu 
personalitate juridică. Finanţarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” 
Galaţi se realizează din subvenţii acordate de la bugetul Consiliului Judeţean Galaţi şi din venituri 
proprii.  

Conform Regulamentului de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea C.J. Galați, 
nr. 328/29.10.2009, atribuțiile Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi  
sunt următoarele: 
a) dezvoltă, promovează şi elaborarează programe şi proiecte culturale educaţionale; 
b) stabilește măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru ducerea la îndeplinire a programelor 

culturale aprobate, de a căror realizare răspunde; 
c) colectează, clasează, evidenţiază, conservă, colecţionează şi expune  obiectele şi materialele 

muzeale cu valoare ştiinţifică patrimonială; se documentează în vederea depistării, cunoaşterii 
şi, după caz, a achiziţionării de obiecte de patrimoniu cultural pentru completarea şi îmbogăţirea 
colecţiilor sale; 

d) realizează lucrările de conservare şi protecţie a obiectelor şi materialelor biologice deţinute 
pentru prelungirea existenţei lor în timp, prin serviciul şi laboratoarele proprii de conservare; 

e) realizează materiale de prezentare şi popularizare a bunurilor din colecţiilor sale (monografii, 
reviste, cataloage, pliante, ilustrate, afişe, filme, casete, site ş.a.) şi  promovează metodologii 
tradiţionale şi moderne de comunicare a colecţiilor către alţi beneficiari;  

f) efectuează studii şi cercetări pentru dezvoltarea colecţiilor muzeale şi valorifică ştiinţific 
colecţiile sau unele aspecte de educaţie ecologică, etică şi estetică, de educaţie civică, prin 
revista de comunicări ştiinţifice „NATURALIA” a Asociaţiei Mezeografilor Naturalişti din 
România şi prin alte publicaţii de specialitate din ţară şi străinătate; 

g) valorifică în manieră culturală, instructiv-educativă şi recreativă patrimoniului pe care îl deţine, 
prin expunerea în expoziţii permanente şi în expoziţii temporare, organizate atât la sediu cât şi 
în alte spaţii de expoziţii, din ţară şi din străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 
patrimoniul cultural naţional mobil; 

h) asigură contactul permanent cu publicul de toate categoriile, cu mediile de informare, cu 
organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, muzee, organisme şi foruri 
internaţionale precum UNESCO, ICOM, ICOMOS, CIDO etc. 

Pentru realizarea atribuţiilor sale, Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi desfăşoară următoarele activităţi: 
a) cercetează patrimoniul pe care îl deţine, conform programelor anuale şi de perspectivă; 
b) iniţiază, organizează şi participă la realizarea unor programe de promovare a cercetărilor 

ştiinţifice proprii, a realizărilor deosebite din domeniile cercetării ştiinţifice şi tehnice, cultură, 
învăţământ, pentru valorificarea patrimoniului biodiversităţii naţionale şi internaţionale; 

c) urmăreşte îmbogăţirea permanentă a colecţiilor prin: achiziţii, donaţii, colectare din teren şi 
cercetări biologice; 

d) realizează evidenţa primară şi ştiinţifică a tuturor materialelor intrate în patrimoniul său; 
e) organizează cercetarea ştiinţifică a bunurilor din colecţiile sale şi realizează cataloage şi 

repertorii de colecţie; 
f) asigură conservarea, depozitarea, circuitul şi valorificarea ştiinţifică şi expoziţională a bunurilor 

patrimoniale, conform normativelor specifice; 
g) organizează expoziţii de bază permanente, temporare şi itinerante şi asigură actualizarea 

periodică a expoziţiilor de bază; 
h) valorifică patrimoniul muzeal şi rezultatele cercetării ştiinţifice prin sesiuni de comunicări, 

simpozioane, colocvii, ghidaje tematice şi seri muzeale, prin realizarea şi difuzarea de filme 
documentare ştiinţifice, articole de prezentare în presa scrisă, audio şi video, precum şi prin alte 
forme; 

i) efectuează expertize pentru atestarea valorii şi importanţei diferitelor materiale, la solicitarea 
unor persoane fizice, instituţii de stat, organizaţii non-guvernamentale. 

 
CAPITOLUL II. MISIUNEA INSTITUŢIEI 
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Misiunea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, aflat în 

serviciul comunităţii, este de a colecţiona, conserva, cerceta, restaura, comunica şi expune, în 
scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei 
comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. De asemenea, are rolul de a iniţia, 
organiza şi desfăşura proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii 
publice sau cu alte instituţii de profil. 
 

CAPITOLUL III. EVOLUŢIILE ECONOMICE ŞI SOCIO-CULTURALE ALE 
COMUNITĂŢII ÎN CARE INSTITUŢIA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi își desfășoară activitatea 
în municipiul Galați, reședință a județului Galați. 

Judeţul Galaţi este o unitate administrativ-teritorială încadrată Regiunii Sud Est cu o 
populaţie de e 629.583 locuitori (la 31.05.2017), axată pe ocupaţii în agricultură, activităţi portuare, 
comerţ, turism şi divertisment. 

Este unul din judeţele bine dezvoltate ale tării, iar prin tradiţii de activităţi portuare şi 
turistice, dintre cele mai racordate la străinătate. În judeţ se găsesc numeroase instituţii culturale şi 
de învăţământ, care acoperă necesităţile educaţionale şi de informare ale locuitorilor. În acelaşi timp 
aceste instituţii servesc şi drept carte de vizită faţă de turiştii care vizitează judeţul nostru. Multe din 
aceste instituţii se bucură de un prestigiu artistic sau ştiinţific deosebit, atât în ţară, cât şi peste 
hotare. 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a contribuit, în 
nenumărate rânduri, atât logistic cât şi prin consultanţă, la realizarea proiectelor culturale ale 
administraţiei publice locale şi centrale realizând activităţi în comun cu Direcţia pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Galaţi, cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul de 
Istorie “Paul Păltănea” şi Muzeul de Artă Vizuală, Biblioteca ”V. A. Urechia” precum şi cu 
instituţii de învăţământ ce ţin de autorităţile locale şi judeţene. Complexul Muzeal a căutat să 
cultive, alături de celelalte instituţii de cultură din oraş, manifestări care să genereze produse 
cultural-educative şi ştiinţifice astfel încât aria de adresabilitate să fie extinsă către cel mai divers 
public şi, în acelaşi timp, îmbogăţind formele sale de expresie. 
  
 CAPITOLUL IV. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUŢIEI  
 Documente de referință, necesare analizei: 
 Regulamentul de organizare și funcționare ale instituției - prevăzut în Anexa nr. 1; 
 Organigrama și Statul de funcții al instituției - prevăzute în Anexa nr. 2; 
 Bugetul aprobat al instituției - pe ultimii trei ani - prevăzut în Anexa nr. 3. 
 
 4.1. Scurt istoric al instituției, de la înființare până în prezent 
  Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a luat fiinţă în 1990 
având ca nucleu Muzeul de Ştiinţele Naturii Galaţi. Acesta a fost înfiinţat în 1956 în urma 
desprinderii de Muzeul Regional Galaţi, instituţie care a funcţionat încă din 1949, în “Vila Cuza-
Vodă”, având în patrimoniu bunuri culturale din domeniul istoriei, artelor  plastice şi ştiinţelor 
naturii. Din 1956, pe baza colecţiilor învăţătorilor Paul şi Ecaterina Paşa, care cuprindeau 
aproximativ 500 piese de paleontologie, specii de păsări şi mamifere exotice, patrimoniul 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a fost mult dezvoltat în anii 
care au trecut, prin îmbogăţirea colecţiilor, ajungând ca la sfârșitul anului 2016 să cuprindă peste 
83.000 de piese. 
  De-a lungul timpului, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi a 
contribuit din plin la creşterea gradului de cultură, la informarea şi educarea cetăţenilor Galaţiului 
prin organizarea de expoziţii de bază (prima, deschisă în 1956, prezenta dioramic aspecte din 
diferite ecosisteme ale României; a doua, deschisă în 1978, prezenta într-o modalitate modernă 
ornitofauna din sud-estul Moldovei prin diorame, vitrine tematice şi sistematice). 
  După mutarea în noul sediu, la sfârşitul anului 2003, specialiştii muzeografi şi conservatorii 
secţiei Muzeu au contribuit la realizarea mai multor expoziţii temporare cu succes mare la public 
precum „Dinozauri din România”, „Cuiburi şi ouă – In memoriam Ion Cătuneanu”, „Călătorie prin 
mări şi oceane”, „Peşteri din România” – mirifica lume a carstului”, „Viaţa în pădure”,  „Simţurile 
animalelor nocturne”, „Africa”, „Arii protejate din județul Galați” etc. 
  Alături de activităţile expoziţionale, specialiştii secţiei Muzeu desfăşoară numeroase alte 
activităţi cu caracter educaţional, în cadrul Camerei Descoperirilor. 
  Odată cu finalizarea lucrului la noua expoziţie de bază a Muzeului, publicul vizitator va avea 
ocazia de a descifra tainele apei şi formele sub care ea este prezentă pe Pământ, va putea călători în 
adâncurile Mării Negre şi admira frumuseţea unică a Deltei Dunării. 
  Secţia Acvariu a fost deschisă pentru public în noiembrie 2003, fiind amplasată la demisolul 
instituţiei şi cuprinzând o colecţie impresionantă de specii de peşti din ihtiofauna bazinului 
hidrografic al cursului inferior al Dunării, ihtiofauna Mării Mediterane şi ihtiofauna tropicală de apă 
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dulce. Vizitatorii pot admira, într-un cadru frumos amenajat şi întreţinut de către specialiştii de la 
acvariu, o multitudine de specii de peşti: lin, răspăr, anghila, carasul, bibanul, crapul, ştiuca, şalăul, 
păstruga, nisetrul, morunul, îngeri imperiali, peşti drapel, pămătuful, peşti trăgaci, peşti clown, 
piranha, ciclide de Malavi, pacu cu burta roşie etc. În cadrul acvariului vizitatorii pot beneficia de 
vizite ghidate, la cerere, ocazie cu care care pot primi informaţii suplimentare despre speciile de 
peşti vii aflați în patrimoniul propriu. 
  Planetariul a fost deschis pentru public la sfârşitul anului 2003, odată cu inaugurarea 
expoziţiei permanente „Sistemul Solar”, dar şi a fotoexpoziţiei „O scurtă incursiune prin Univers”. 
Impactul maxim al Planetariului, pentru publicul vizitator, a venit odată cu inaugurarea 
Observatorului astronomic, în anul 2010, ca urmare dotărilor tehnice realizate din fonduri europene, 
prin proiectul „Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi – obiectiv turistic transfrontalier” 
(Cod Perseus RO 2006/018 – 447.01.01.25) în cadrul Programului de Vecinătate România – 
Republica Moldova 2004-2006, PHARE CBC 2006 – implementat de Consiliul Judeţean Galaţi, în 
parteneriat cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi şi Centrul Infomedia Cahul, Republica 
Moldova). Cine vrea să afle mai multe despre stele, planete şi universul în care trăim vine la 
Planetariu, la sala de proiecţie cu diametrul cupolei de 7 m sau pe terasa de 250 mp a 
Observatorului, unde se organizează observaţii astronomice de zi sau de noapte, ambele obiective 
adresându-se tuturor categoriilor de vârstă. Cei care vizitează Complexul Muzeal de Ştiinţele 
Naturii Galaţi pot să admire cerul din primul observator astronomic public din România prevăzut cu 
acoperiş tractabil. Pasiunea pentru astronomie şi interesul publicului pentru astronomie au 
determinat și înfiinţarea Astroclubului “Călin Popovici”, prin intermediul căruia se organizează 
întâlniri şi acţiuni care au ca scop popularizarea acestei ştiinţe în rândul opiniei publice. 
  În ceea ce priveşte Grădina Botanică, aceasta are o istorie relativ recentă, punctul de plecare 
în realizarea acestui obiectiv fiind reprezentat de preocupările unui pasionat de botanică din anii 
1970, Gheorghe Vanghele, care deţinea o colecţie variată de plante şi seminţe din diferite zone ale 
lumii. Activitatea acestuia au ajuns să fie cunoscută de specialişti din cadrul unor grădini botanice 
de renume din România (Iaşi, Cluj), dar şi de peste hotare. În scurtă vreme a ajuns să primească 
sprijinul primăriei în vederea înfiinţării unui Parc dendrologic la Galaţi, lucru care a debutat, în 
1974, cu mutarea unor sere din zona Barierei Traian şi Grădina publică, care se aflau în patrimoniul 
primăriei, în amplasamentul actual din zona Ţiglina I. În acelaşi timp s-a realizat şi împrejmuirea 
suprafeţei unde se află actualmente Grădina Botanică a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi. Grădina Botanică se constituie într-un loc ideal de recreere şi de 
educaţie pentru toate categoriile de vârstă, punctele de atracţie ale secţiei fiind Rosarium-ul şi 
Grădina Japoneză, amplasată în sectorul Flora Globului. Flora României oferă vizitatorilor clipe de 
relaxare unice în atmosfera rustică a brazilor sau a fagilor. Serele adăpostesc specii de plante dintr-o 
multitudine de zone geografice. În fiecare an secţia Grădina Botanică organizează manifestări de 
amploare, cu specific floral, ce atrag mulţi vizitatori: Expo - Flora, Regina Toamnei - Crizantema, 
Fructe şi Seminţe - Roadele Pămîntului, Vis de Iarnă etc. 
  Grădina Zoologică Gârboavele a fost înfiinţată în anii 1970, funcţionând, până la sfârşitul 
anului 1989, sub administrarea Primăriei Galaţi. În anul 1990, a intrat în administrarea Consiliului 
Judeţean Galaţi, respectiv a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, odată cu cea a Parcului 
dendrologic. Pentru a fi în conformitate cu noile prevederi legale privind conservarea biodiversităţii 
şi la solicitarea Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, de actualizare a Studiului de 
Fezabilitate aferent proiectului "Modernizare parc zoo, pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi", în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007 şi a Hotărârii de Guvern nr. 28/2008, în 
perioada 2011-2013, au fost luate o serie de măsuri deosebit de importante privind reabilitarea 
şi/sau modernizarea spaţiilor de expunere a animalelor, proces care a fost încheiat în septembrie 
2013. Pe cca. 14 ha, Grădina Zoologică Gârboavele adăposteşte o colecţie variată de specii de 
animale, mamifere şi păsări, dintr-o multitudine de regiuni geografice ale lumii (Europa, Asia, 
Africa). 
 
  4.2. Criterii de performanță ale instituției în ultimii trei ani: 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

1.  
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - 
cheltuieli de capital) / nr. de beneficiari: vizitatori 54,68 lei 55,58 lei  48,55 lei  

2.  Fonduri nerambursabile atrase (lei) 50.117 0 0 

3.  Număr de activităţi educaţionale 48 70 70 

4.  Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 289   243 215 

5.  Număr de beneficiari neplătitori 28.000 33.600 43.500 

6.  Număr de beneficiari plătitori 97.735   97.735 122.300 

7.  Număr de expoziţii 19 17 27 
8.  Număr de proiecte/acţiuni culturale 74   
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79 101 

9.  Venituri proprii din activitatea de bază (lei) 370.000  533.826 564.942 

10.  Venituri proprii din alte activităţi 0 0 0 
 

  4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituției (sediu, spații, dotări etc.) 
  Instituția dispune, la sediul central, de o serie de spaţii (birouri, holuri, săli de expoziţie, 
depozite ştiinţifice etc.) a căror exploatare este făcută în mod eficient în condiţiile date. Au fost 
realizate analize cu privire la dinamica personalului, expoziţiilor, evenimentelor astfel încât 
randamentul utilizării spaţiilor să fie ridicat. Personalul angajat este distribuit în birouri în aşa fel 
încât să fie asigurate condiţii bune de lucru şi igienă. Spaţiile potenţial utilizabile (holul de intrare în 
clădirea complexului muzeal, holul de legătură dintre clădirea complexului şi corpul de birouri 
aparţinând Secţiei Grădina Botanică şi Planetariului, sălile viitoarei expoziţii de bază a Secţiei 
Muzeu, terasa circulabilă de la ultimul nivel al clădirii, etc.) sunt folosite cu succes pentru realizarea 
expoziţiilor temporare proprii complexului muzeal, dar şi ale altor instituţii, pentru desfăşurarea de 
conferinţe, spectacole, lecţii tematice şi, în general, pentru activităţi cultural-educative care se 
adresează unui public numeros. La intrarea principală a clădirii complexului muzeal, există două 
piste pentru persoanele cu dizabilităţi, câte una, de fiecare parte a scării de acces. De asemenea, 
pistele de acces se regăsesc şi în interiorul clădirii, astfel încât persoanele cu dizabilităţi să poată 
vizita expoziţiile de la demisol (Acvariu), parter şi etajul I. Accesul la cele 3 niveluri este facilitat 
de un lift spaţios, cu deschiderea uşilor conformă specificaţiilor pentru accesul persoanelor cu 
dizabilităţi cu tot cu fotoliul rulant, dar şi a mamelor cu copii în cărucior. La demisol, în zona 
expoziţiei de la Secţia Acvariu, există un punct de acces către o toaletă special concepută pentru 
persoanele cu dizabilităţi. 

Pentru ca creşte gradul de confort al publicului, în timpul vizitării, la parter este amenajată o 
garderobă, iar la fiecare nivel al clădirii există canapele unde persoanele în vârstă, copiii mici sau 
mamele cu copii, pot să se odihnească. În zona de la intrarea principală în clădirea complexului 
muzeal este amenajat un magazin de unde vizitatorii pot procura, contra cost, cărţi poştale, broşuri, 
pliante, suveniruri etc., lucruri care completează într-un mod plăcut experienţa vizitării complexului 
muzeal. 

Secția Grădina Zoologică, situată în Pădurea Gârboavele, oferă, după finalizarea proiectului 
de modernizare și redeschiderea pentru public, alei de vizitare amenajate cu bănci, coșuri de gunoi, 
ronduri de plante anuale și perene, panouri indicatoare etc. În cadrul clădirii aflate la intrarea 
principală vizitatorii beneficiază de apă potabilă și toalete. 

 
  4.4. Lista programelor și proiectelor desfășurate în ultimii trei ani. 
SECȚIA MUZEU 
Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1.  Programul: expoziții 

temporare 
9 7 17 

 Proiectul: „Simțurile animalelor 

nocturne” 
DA DA - 

 Proiectul: „Cinci simţuri – Un 

Univers” 
DA DA - 

 Proiectul: „Albinele și noi” - DA - 

 Proiectul: „Minerale şi cristale - 

povestea universului subpământean” 
DA DA DA 

 Proiectul: „Reptile vii” DA - - 

 Proiectul: „Evoluţia speciei umane 

ilustrată prin portrete şi fosile” 
DA - - 

 Proiectul: „Africa” DA DA - 

 Proiectul: „Dunărea, Dobrogea, Delta” DA - - 

 Proiectul: „Mame şi pui în lumea 

animală” 
DA DA - 

 Proiectul: Fringilla montifringilla 

(cinteza de iarnă) – exponatul lunii 

februarie 

- - DA 

 Proiectul: Branta ruficollis (gâsca cu 

gât roşu) 
- - DA 

 Proiectul: Cuculus canorus (cucul) – 

exponatul lunii aprilie 
- - DA 

 Proiectul: „Aero Galați” - - DA 
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 Proiectul: Asterias rubens (steaua de 

mare) – exponatul lunii mai 
- - DA 

 Proiectul: „Lumea insectelor” - - DA 

 Proiectul: Salonul de minerale „Feeria 

cristalelor” 
DA DA DA 

 Proiectul: Bos primigenius (coarne de 

bour) – exponatul lunii iunie 
- - DA 

 Proiectul: „Inamicii albinei” - - DA 

 Proiectul: Ornitologul Ion Cătuneanu – 

in memoriam 
- - DA 

 Proiectul: Buteo buteo (şorecarul 

comun) – exponatul lunii august 
- - DA 

 Proiectul: Martes martes (jderul de 

pădure) – exponatul lunii septembrie 
- - DA 

 Proiectul: Tonna galea (uriaşul tun) – 

exponatul lunii octombrie 
- - DA 

 Proiectul: „India, ţara constrastelor” - - DA 

 Proiectul: Bison priscus (coarne de 

bizon de stepă) – exponatul lunii 

noiembrie 

- - DA 

 Proiectul: „Halucinant” - - DA 

2.  Programul: conferințe - 2 2 
 Proiectul: „DANUBEPARKS: Cross-

border Project Development Workshop 

Lower Prut Region” 

- DA - 

 Proiectul: „Călător în India – un 

ornitolog în ţara lui Tagore” 
- DA - 

 Proiectul: „Aero Galați” – despre 

fotografia aeriană 
- - DA 

 Proiectul: „India, ţara constrastelor” - - DA 

3.  Programul: proiecte 
educaționale 

11 19 31 

 Proiectul:”Comunicarea în lumea 

animalelor” 
DA - - 

 Proiectul:”Brateș - ecosistem lacustru 

în continuă transformare” 
DA - - 

 Proiectul: Şcoala de vară de ornitologie 

„Paşi prin lumea păsărilor” 
DA DA DA 

 Proiectul:”Fructe şi seminţe – resurse 

naturale de vitamine şi enzime” 
DA - - 

 Proiectul: “Săptămâna educaţiei 

globale!” 
DA - - 

 Proiectul: „3 decembrie - Ziua 

internaţională a persoanelor cu 

handicap” 

DA - - 

 Proiectul:”Păsări migratoare din 

România şi migraţia acestora” 
DA - - 

 Proiectul: „Magia Crăciunului” DA - - 

 Proiectul: „Legătura dintre forma 

ciocului şi modul de hrănire la păsări” 
- DA - 

 Proiectul: „Vestitorii Primăverii” - DA - 

 Proiectul: „Păsări răpitoare din 

România şi importanţa lor în natură” 
- DA - 

 Proiectul: „1 Aprilie – Ziua Mondială a 

Păsărilor” 
- DA DA 

 Proiectul: „Ornitolog pentru o zi” - DA - 

 Proiectul: „Cine îşi face cuib şi cine 

locuieşte în parcurile noastre?” 
- DA - 

 Proiectul: „Salvați vrăbiuțele” - DA - 

 Proiectul: „Natura umană” - DA - 

 Proiectul: „Albinele şi noi” - DA - 

 Proiectul: „Camuflaj în lumea - DA - 
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păsărilor” 

 Proiectul: „Frumuseţea prigoriilor, 

dumbrăvencelor şi a pescăraşilor 

albaştri” 

- DA - 

 Proiectul: „Ziua Mondială a Păsărilor 

Migratoare” – Păsări migratoare din 

zona ariei protejate Balta Tălăbasca 

- DA - 

 Proiectul: Păsări şi fluturi din ariile 

protejate din judeţul Galaţi” – Balta 

Potcoava, comuna Braniştea 

- DA - 

 Proiectul: „Diversitatea faunei într-un 

ecosistem forestier din judeţul Galaţi - 

Pădurea Gârboavele” 

- DA - 

 Proiectul: „Râul Prut prin lupă” – 

Campanie de evaluare a sănătăţii 

ecosistemelor acvatice, exemplu de 

bune practici în domeniul educaţiei 

ecologice 

- DA - 

 Proiectul: „Şcoala de vară de 

entomologie” 
- DA DA 

 Proiectul: „Zăvoi Box” - DA - 

 Proiectul: „Migraţia de toamnă a 

păsărilor” 
- DA - 

 Proiectul: „Liliecii – mamifere 

zburătoare” 
- - DA 

 Proiectul: „Hrănirea păsărilor pe 

timpul iernii” 
- - DA 

 Proiectul:”Ziua Mondială a Zonelor 

Umede (2 februarie) - activitatea 

educaţională Păsări şi mamifere din 

Delta Dunării” 

- - DA 

 Proiectul:”Atelierul de mărţişoare” - - DA 

 Proiectul: „Fluturii: primii vestitori ai 

primăverii” 
- - DA 

 Proiectul: „Ziua mondială a apei: APA 

– de la poluare la consum şi sănătatea 

noastră” 

- - DA 

 Proiectul: „Vestitorii primăverii” - - DA 

 Proiectul: „Albinele şi...noi” - - DA 

 Proiectul: „Rezervaţii naturale din 

judeţul Galaţi” 
- - DA 

 Proiectul: „Minerale şi cristale – 

povestea universului subpământean” 
- - DA 

 Proiectul: „22 aprilie - Ziua 

Pământului cu temă: Şi mie îmi pasă 

de Terra!” 

- DA DA 

 Proiectul: „Să cunoaştem ariile 

naturale din judeţul Galaţi!” 
- - DA 

 Proiectul: „Păsări migratoare din ţara 

noastră” 
- - DA 

 Proiectul: „Ornitolog pentru o zi” - - DA 

 Proiectul: „Ritualuri de curtare la 

păsări” 
- - DA 

 Proiectul: „Râul Prut prin lupă – 

campanie educativă” 
- - DA 

 Proiectul: „Ziua mediului în natură” - - DA 

 Proiectul: „Păsările, aripatele cerului” - - DA 

 „Diversitatea faunei dintr-un Proiectul: 

ecosistem forestier – Pădurea 

Gârboavele” 

- - DA 

 Proiectul: „Păsări, cuiburi şi ouă” - - DA 

 Proiectul: „Atelierul de creaţie-

activitate de vacanţă” 
- - DA 
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 Proiectul: „Curiozităţi din lumea 

plantelor şi animalelor” 
- - DA 

 Proiectul: „Migraţia de toamnă a 

păsărilor” 
- - DA 

 Proiectul: „Halloween-ul la muzeu” - - DA 

 Proiectul: „Toamna - anotimpul meu 

preferat!” 
- - DA 

 Proiectul: „Animale sălbatice din 

România” 
- - DA 

 Proiectul: „Vulpea – de la fabulă la 

realitate” 
- - DA 

 Proiectul: „Lângă apă” - - DA 

 
SECȚIA ACVARIU 
Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 
4.  Programul: expoziții 

temporare 
2 2 1 

 Proiectul: “Pescuit, prohibiţie şi 

conservarea ihtiodiversităţii” 
DA - - 

 Proiectul: „Evoluție și adaptare în 

lumea peștilor” 
DA DA - 

 Proiectul: ”Pești - mesageri ai 

timpului: coelacanthul” 
- DA DA 

5.  Programul: conferințe 1 2 - 
 Proiectul:”Captive breeding and 

maintaining ex situ populations of 

Scardinius racovitzai" 
DA - - 

 Proiectul: „22 Mai - Ziua 

biodiversității - Epuizarea depozitelor 

acvifere geotermale de la Oradea și 

extincția unor specii unice în lume” 

- DA - 

 Proiectul:”The present-day status of 

THE thermal rudd (Scardinius 

racovitzai Muller 1958, Cyprinidae, 

Cypriniformes) and developing of AN 

ex situ conservation program. " 

- DA - 

6.  Programul: proiecte 
educaționale 

- 3 3 

 Proiectul: „Cercul de Acvaristică” - DA DA 

 Proiectul: „Acvariul – instrument de 

educație nonformală” 
- DA DA 

 Proiectul: „Caracteristicile ecologice 

ale speciilor din colecțiile vii ale 

Acvariului” 

- DA DA 

 
PLANETARIU/ OBSERVATOR ASTRONOMIC 
Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1.  Programul: expoziții 

temporare 
- - 1 

 Proiectul: ”Cerul în mâinile tale” - - DA 

2.  Programul: conferințe 3 4 1 
 Proiectul: “Vecina noastră Luna” DA - - 

 Proiectul: „Incursiune în lumea 

exoplanetelor” 
DA - - 

 Proiectul: „Priviţi cerul Dobrogei!” DA DA DA 

 Proiectul: „Eclipsa parţială de Soare” - DA - 

 Proiectul: „10 ani de activitate a 

Astroclubului "Călin Popovici" 
- DA - 
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 Proiectul: „Instrumente optice folosite 

în astronomie” 
- DA - 

3.  Programul: proiecte 
educaționale 

8 9 10 

 Proiectul: Astroclubul “Călin 

Popovici” 
DA DA DA 

 Proiectul: „Mărţişoare astronomice” - DA DA 

 Proiectul: “Şcoala Altfel” - Săptămâna 

activităţilor extraşcolare 
DA DA DA 

 Proiectul: „Sistemul Solar” - DA DA 

 Proiectul: „Să cunoaştem Soarele” DA DA DA 

 Proiectul: „Pământ, planetă vie” DA - DA 

 „Ziua Internaţională a Astronomiei” - DA DA 

 Proiectul: Şcoala de vară de 

astronomie „Priviţi Cerul!” 
DA DA DA 

 Proiectul: Tabăra de Astronomie 

”Deep – Sky” 
DA DA DA 

 Proiectul: „Perseidele -  Ploaia de stele 

căzătoare” 
DA DA DA 

 Proiectul: „Vreau să trăiesc printre 

stele” 
DA - - 

 
COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, EDUCAŢIE, INFORMATIZARE 
Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1.  Programul: proiecte 

educaționale 
9 16 10 

 Proiectul: „Veveriţa roşie – 

comportament şi habitat” 
DA - - 

 Proiectul: „Nevertebrate marine” DA - - 

 Proiectul: „Natură, plante, sănătate” DA - - 

 Proiectul: „Liliecii, între legendă şi 

adevăr” 
DA - - 

 Proiectul: “Micile vieţuitoare, 

insectele” 
DA - - 

 Proiectul: “Pădurea între conservare şi 

poluare” 
DA - - 

 Proiectul: „Copiii, prietenii naturii” DA - - 

 Proiectul: „Carnavalul toamnei” DA DA - 

 Proiectul: „Ziua Mondială Antifumat” DA DA - 

 Proiectul: „Natură. Plante. Sănătate” - DA - 

 Proiectul: „Micile vieţuitoare, 

insectele” 
- DA - 

 Proiectul: „Pădurea între conservare şi 

poluare” 
- DA DA 

 Proiectul: „Vertebrate acvatice. Peştii” - DA - 

 Proiectul: „Tehnici esenţiale de 

supravieţuire în natură” 
- DA DA 

 Proiectul: „Elementele naturii şi 

orientarea” 
- DA - 

 Proiectul: „Iscusiţii arhitecţi din lumea 

apelor, castorii” 
- DA - 

 Proiectul: „Natura, primăvara” - DA - 

 Proiectul: „Să recunoaştem roadele 

toamnei” 
- DA - 

 Proiectul: „Şcoala altfel. Să ştii mai 

multe, să fii mai bun” 
- DA - 

 Proiectul: „Flora spontană comestibilă” - DA - 

 Proiectul: „Animale folositoare din 

fauna României” 
- DA - 

 Proiectul: „Specii endemice pe glob” - DA - 
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 Proiectul: „Rasele de oameni şi 

populaţiile globului” 
- DA - 

 Proiectul: “Viaţă prin artă” - - DA 

 Proiectul: „Biocenoze şi turism 

gastronomic” 
- - DA 

 Proiectul: „Nevertebrate marine” - - DA 

 Proiectul: „Pădurea între conservare şi 

poluare” 
- - DA 

 Proiectul: „Natură şi timp liber” - - DA 

 Proiectul: „Materiale vegetale 

lemnoase şi arta prelucrării lor” 
- - DA 

 Proiectul: „3 Decembrie – Ziua 

Internaţională a Adulţilor cu 

Handicap” 

- - DA 

 Proiectul: „Idei meşteşugite” - - DA 

 
SECŢIA GRĂDINA BOTANICĂ 
Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 
4.  Programul: expoziții 

temporare 
5 5 5 

 Proiectul: „Flori la Malul Dunării” DA DA DA 

 Proiectul: „Variaţiuni florale” DA - - 

 Proiectul: „Biodiversitate în Grădina 

Botanică Galaţi” 
- DA - 

 Proiectul: „Fascinații estivale prin artă 

florală” 
- - DA 

 Proiectul: „Regina Toamnei, 

Crizantema", ediţiile a XII-a, a XIII-a 

și a XIV-a” 

DA DA DA 

 Proiectul: „Fructe şi seminţe, Roadele 

Pământului” 
DA DA DA 

 Proiectul: „Vis de iarna” DA DA DA 

1.  Programul: conferințe 1 1 - 
 Proiectul: ''Grădina Senzorială - noi 

provocări de educaţie şi cunoaştere 

prin relaxare” 

DA - - 

 Proiectul: ''Grădina Botanică Galati - 

20 de ani dedicați fitoconservării” 
- DA - 

2.  Programul: proiecte 
educaționale 

- 4 6 

 Proiectul: „Voluntar pentru o zi” - DA - 

 Proiectul: “Hortus” - DA DA 

 Proiectul: "Aroma din ghiveci" - DA - 

 Proiectul:”La Zăvoi” - DA - 

 Proiectul: „Eco educaţia, premisă 

pentru un bun cetăţean” 
- - DA 

 Proiectul: „Olimpiadele K” - - DA 

 Proiectul: „Verdele din noi” - - DA 

 Proiectul: „Legumicultura urbană” - - DA 

 Proiectul: „Botanica Distractivă” - - DA 

 
SECŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ 
Nr. 
crt. 

Numele programelor și ale 
proiectelor 

Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1.  Programul: conferințe - 1 1 
 Proiectul: Workshop „SHAPE OF 

ENRICHMENT”, despre îmbogăţirea 

comportamentală la animale 

- DA - 

 Proiectul: Workshop ZIMS, despre - - DA 
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înregistrarea și administrarea 

colecțiilor de animale din grădinii 

zoologice și acvarii 

2.  Programul: proiecte 
educaționale 

- 3 5 

 Proiectul: „Mamiferele de la Zoo” - DA - 

 Proiectul: “4 octombrie: Ziua 

Mondială a Animalelor” 
- DA DA 

 Proiectul: „Prin pădure, pe urmele 

animalelor” 
- DA - 

 Proiectul: “4 aprilie: Ziua 

Internaţională a Animalelor fără 

Stăpân” 

- - DA 

 Proiectul: “10 mai: Ziua Păsărilor şi 

Arborilor” 
- - DA 

 Proiectul: “1 iunie: Ziua Copilului la 

Zoo” 
- - DA 

 Proiectul: “9 august: Ziua 

Internaţională a Grădinilor Zoologice 

şi Parcurilor” 

- - DA 

 
 4.5. Programul minimal realizat pe ultimii 3 ani 
ANUL 2014 

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere  

a Programului 

Număr 

de 

proiecte 

în 

cadrul 

progra-

mului 

Denumirea proiectului 

Buget 

prevăzut pe 

program 

(lei) 

Buget 

consumat la 

finele anului 

(lei) 

1 
Expoziții 

temporare 

Organizare de 

expoziții 

temporare la 

sediu sau 

itinerante 

13  76500 lei 77555 

  

Expoziţie 

temporară care a 

constat în 

reconstituirea la 

scară a unei părţi 

dintr-un recif de 

corali. 

1 
"Universul recifelor de 

corali" 
0 0 

  

Prezentare inedită 

a câtorva dintre 

cuplurile lumii vii, 

la care există 

diferenţe 

remarcabile între 

mascul şi femelă 

1 „El și ea în lumea vie” 0 5.000 

  

Expoziţie de 

fotografie şi carte 

poştală veche 

despre cartierele 

Ţiglina din Galaţi 

1 „Ţiglina Premium” 0 800 

  

Expoziţie 

temporară, 

organizată în 

parteneriat cu un 

crescător de profil, 

care a cuprins 

peste 100 de 

exemplare din cca. 

70 de specii 

1 „Reptile vii” 0 0 
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exotice 

  

Expoziţie cu 

vânzare de 

minerale roci şi 

geme. 

1 „Feeria cristalelor” 0 1.000 

  

Microexpoziţie cu 

o parte din colecţia 

de mineralogie a 

C.M.Ş.N. Galaţi. 

1 

„Minerale şi cristale - 

povestea universului 

subpământean” 

0 0 

  

Expoziţie de 

fotografie, cu 

lucrări care au 

surprins lumea de 

pe cinci 

continente: 

Europa, Asia, 

Africa, America şi 

Australia. 

1 „Oameni și locuri” 0 2.905 

  

Expoziţie de 

fotografie şi carte 

poştală veche, care 

și-a propus să 

tragă un semnal de 

alarmă asupra 

degradării 

sistematice a 

clădirilor istorice 

din oraş. 

1 „Trecutul uitat” 0 800 

  

Eveniment cu 

tradiţie pentru 

Secţia Grădina 

Botanică, încă din 

1994, “Flori la 

Malul Dunării” a 

reunit, ca în 

fiecare an, 

instituţii publice, 

societăţi 

comerciale sau 

persoane private, 

fiecare cu dorinţa 

de a expune 

ultimele varietăţi 

vegetale obţinute, 

aranjamente 

florale sau noutăţi 

din domeniul 

horticulturii şi 

floriculturii. 

1 
Expoziţia florală anuală 

“Flori la malul Dunării” 
35.000 33.000 

  

Prezentare de 

aranjamente 

florale, în cadrul 

expoziţiei anuale 

„Flori la malul 

Dunării”, cu 

scopul de a 

valorifica 

expoziţional 

patrimoniul 

dendro-floricol al 

grădinii botanice. 

1 
Expoziția temporară 

“Variaţiuni florale”. 
10.000 7.000 

  
Manifestarea şi-a 

propus să aducă în 
1 

Expoziția temporară 

“Regina toamnei, 
15.000 13.000 
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faţa publicului 

frumuseţea şi 

gingăşia acestei 

flori minunate 

specifice 

anotimpului 

autumnal, 

crizantema, prin 

aranjamente 

florale ale unor 

expozanţi de 

profil, alături de 

standul Grădinii 

Botanice din 

Galaţi. 

crizantema”. 

  

Valorificare 

expoziţională a 

diferitelor tipuri de 

fructe şi seminţe, 

recoltate din 

sectoarele 

exterioare şi sera 

Grădinii Botanice. 

1 

Expoziţia temporară 

“Fructe şi seminţe, 

roadele pământului”. 

4.500 4.000 

  

Manifestările din 

cadrul proiectului 

au ca scop, 

promovarea 

obiceiurilor 

populare 

tradiţionale 

Româneşti din 

timpul sărbătorilor 

de iarnă, prin 

organizarea de 

expoziţii, 

miniconcerte, 

dansuri, într-o 

ambianţă de 

poveste, 

înfrumuseţată de 

aranjamente de 

Crăciun, realizate 

din materiale 

vegetale. 

1 
Expoziția temporară 

“Vis de iarnă“ 
12.000 10.000 

2 
Proiecte 

educaționale 

Program de 

educație muzeală 

destinat elevilor 

și adolescenților 

45  12250 1850 

  

Proiect 

educaţional care 

şi-a propus să 

conştientizeze 

elevii asupra 

importanţei 

conservării 

zonelor umede, a 

faunei şi florei 

care servesc ca 

habitat al păsărilor 

acvatice, dar şi ca 

importante resurse 

de valoare 

economică, 

naturală, ştiinţifică 

1 

„Clubul de ecologie 

terestră şi acvatică”/ 

”Ziua Zonelor Umede” 

500 0 
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şi recreativă, 

pentru oameni. 

  

Proiect 

educaţional 

destinat copiilor, 

care şi-a propus să 

ofere informaţii 

despre speciile de 

păsări migratoare, 

care ajung 

primavara în 

România. 

1 

„Clubul micului 

explorator”/ ”1 Aprilie 

– Ziua Păsărilor” 

500 0 

  

Proiect 

educaţional care a 

constat în 

observarea şi 

identificarea, cu 

ajutorul 

binoclurilor, a 

principalelor grupe 

de păsări acvatice 

din aria naturală 

protejată „Balta 

Tălăbasca”. 

1 
„Ora Pământului”/ 

„Păsări acvatice” 
500 0 

  

Prezentări 

referitoare la 

impactul 

schimbărilor 

climatice asupra 

păsărilor. 

1 

„Şi eu sunt prietenul 

Pământului”/ ”Ziua 

Mediului” 

500 0 

  

Organizarea unui 

concurs, realizarea 

unor machete şi a 

unei expoziţii de 

fotografie, toate 

dedicate Dunării. 

1 
„Pământul, planeta 

vie”/ ”Ziua Dunării” 
500 0 

  

Proiect 

educaţional care a 

constat în 

prezentarea 

modalităţilor prin 

care comunică 

animalele 

sălbatice, raportate 

la cele folosite de 

om. 

1 

„Animale sălbatice din 

România”/ 

”Comunicarea în lumea 

animalelor” 

500 0 

  

Proiect 

educaţional 

destinat elevilor de 

gimnaziu, care şi-a 

propus să ofere 

informaţii 

suplimentare 

despre viaţa 

păsărilor care 

trăiesc în spaţiile 

verzi ale 

municipiului 

Galaţi. 

1 

„Vânători iscusiţi în 

lumea animală”/ „Cine 

îşi face cuib şi cine 

locuieşte în parcurile 

noastre?” 

500 0 

  

Proiect 

educaţional 

destinat elevilor 

din şcolile 

1 

„Amprenta ecologică – 

Cum putem ocroti 

natura în oraş?”/ „Un 

zâmbet, o floare, un pic 

500 0 
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primare, finalizat 

cu o expoziţie de 

mărţişoare 

realizate de 

aceştia. 

de culoare” 

  

Proiect 

educaţional care 

şi-a propus 

stimularea 

interesului copiilor 

pentru protejarea 

mediului 

înconjurător, în 

general şi a 

păsărilor, în 

special. 

1 

„9 Mai - Ziua Păsărilor 

Migratoare”/ ”Păsări 

migratoare din România 

şi migraţia acestora” 

500 0 

  

Proiect 

educaţional 

complex, care a 

constat în 

formarea 

deprinderilor de 

observare directă, 

în teren, asupra 

calităţii habitatelor 

şi asupra faunei 

acvatice, de către 

elevi şi cadre 

didactice din 

şcolile de pe raza 

Parcului Natural 

”Lunca Joasă a 

Prutului Inferior”. 

1 

„Descoperă viaţa dintr-

un râu”/ “Râul Prut sub 

lupă” 

500 500 

  

Proiect 

educaţional care a 

constat în 

prezentarea unor 

documentare, 

referitoare la viaţa 

delfinilor şi 

rechinilor, 

persoanelor cu 

dizabilităţi. 

1 

„3 decembrie - Ziua 

internaţională a 

persoanelor cu 

handicap” 

500 0 

  

Studii 

interdisciplinare 

privind biologia, 

geologia și 

geografia zonei de 

water-front dintre 

Dunăre și Câmpia 

Covurlui, în 

dreptul 

municipiului 

Galați. 

1 

”Faleza de la Galați – 

rezultatul acțiunii 

combinate a factorilor 

naturali și antropici” 

0 0 

  

Studii 

interdisciplinare 

privind biologia, 

geologia – 

geografia și 

chimia spațiului 

lacustru. 

1 

”Brateș - ecosistem 

lacustru în continuă 

transformare” 

0 0 

  
Proiectul 

educaţional şi-a 
1 

Şcoala de vară de 

ornitologie „Paşi prin 
0 500 
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propus 

completarea 

cunoştinţelor 

impuse de 

programa  şcolară 

de Biologie cu 

informaţii 

ştiinţifice, 

teoretice şi 

aplicate, de 

ornitologie, 

ecologie  si 

muzeologie. 

lumea păsărilor” 

  

Proiectul 

educaţional şi-a 

propus 

conştientizarea 

elevilor asupra 

beneficiilor  unei 

alimentaţii 

sănătoase. 

1 

”Fructe şi seminţe – 

resurse naturale de 

vitamine şi enzime” 

0 0 

  

Proiect 

educaţional în 

cadrul căruia a fost 

tratată tema 

lacurilor sărate şi 

saline din 

România. 

1 
“Săptămâna educaţiei 

globale!” 
0 0 

  

Proiect 

educaţional 

realizat cu 

preşcolari, 

finalizat cu o 

expoziţie de 

ornamente de 

Crăciun realizate 

de aceştia. 

1 „Magia Crăciunului” 0 0 

  

Proiect 

educaţional în care 

elevii şi-au însuşi 

informaţii inedite 

despre etologia şi 

mediul de viaţă al 

veveriţei. 

1 

„Veveriţa roşie – 

comportament şi 

habitat” 

50 0 

  

Proiect 

educaţional care a 

constat în 

familiarizarea 

elevilor cu noţiuni 

de zoologie a 

nevertebratelor 

marine. 

1 „Nevertebrate marine” 100 0 

  

Scopul activităţilor 

din cadrul 

proiectului e 

reprezentat de 

conştientizarea 

elevilor asupra 

necesităţii ocrotirii 

biodiversităţii din 

pădurile ţării. 

1 
„Pădurea între 

conservare şi poluare” 
500 0 

  
În cadrul 

proiectului, elevii 
1 „Păsări sedentare” 500 0 
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au fost 

familiarizaţi cu 

noţiuni din 

domeniul 

ornitologiei. 

  

Obiectivele 

lecţiilor din cadrul 

proiectului au 

constat în 

familiarizarea 

elevilor cu noţiuni 

botanică 

farmaceutică. 

1 

„Incursiune în lumea 

plantelor”/ “Plantele 

medicinale din 

România” 

50 0 

  

Scopul activităţilor 

din cadrul 

proiectului e 

reprezentat de 

conştientizarea 

elevilor asupra 

necesităţii ocrotirii 

biodiversităţii fin 

bazinul Dunării. 

mediului 

înconjurător. 

1 

„Vertebrate acvatice. 

Peştii”/ “Biodiversitate 

şi ecologie în bazinul 

hidrografic dunărean” 

500 0 

  

În cadrul 

proiectului, elevii 

au fost 

familiarizaţi cu 

noţiuni din 

domeniul 

chiropterologiei, 

cu modul de viaţă 

şi particularităţile 

singurelor 

mamifere cu zbor 

activ. 

1 

„Iscusiţii arhitecţi din 

lumea apelor - castorii”/ 

„Liliecii, între legendă 

şi adevăr” 

50 0 

  

Obiectivele 

lecţiilor din cadrul 

proiectului au 

constat în 

familiarizarea 

copiilor cu noţiuni 

de entomologie. 

1 
„Insecte”/ “Micile 

vieţuitoare, insectele” 
500 0 

  

Scopul activităţilor 

din cadrul 

proiectului e 

reprezentat de 

conştientizarea 

elevilor asupra 

necesităţii ocrotirii 

mediului 

înconjurător. 

1 

„Ecosistemul de 

pădure”/ „Natură, 

plante, sănătate” 

500 0 

  

Scopul activităţilor 

din cadrul 

proiectului e 

reprezentat de 

conştientizarea 

elevilor asupra 

necesităţii ocrotirii 

mediului 

înconjurător. 

1 
„Natura, toamna”/ 

“Natura, primăvara” 
500 0 

  
Proiect 

educaţional a făcut 
1 „Carnavalul toamnei” 500 0 
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parte din cadrul 

evenimentelor 

expoziţiei anuale 

de crizanteme 

  

Proiect 

educaţional care a 

constat în 

conştientizarea 

elevilor asupra 

pericolelor 

reprezentate de 

fumat. 

1 
„Ziua Mondială 

Antifumat” 
500 0 

  

Proiect 

educaţional derulat 

cu ocazia “Zilei 

Dunării” 

1 

„Ecologia peştilor: mari 

migratori din bazinul 

danubiano-pontic” 

50 0 

  

Proiect 

educaţional derulat 

cu ocazia “Zilei 

Biodiversităţii”, 

dar şi de “Noaptea 

Muzeelor” 

1 

„Rechinii: mecanisme 

adaptative ale celor mai 

vechi vertebrate actuale 

de pe Terra” 

50 0 

  

Proiect 

educaţional 

conceput pentru 

pasionaţii de 

acvaristică. 

1 „Cercul de Acvaristică” 0 0 

  

Program 

educaţional creat 

pentru 

perfecţionarea 

astronomilor 

amatori şi 

pregătirea lotului 

judeţean pentru 

Olimpiada de 

Astronomie. 

1 
„Astroclubul Călin 

Popovici” 
0 100 

  

Proiectul 

educaţional a 

constat în 

familiarizarea 

participanţilor cu 

constelaţiile 

vizibile pe cerul de 

iarnă. 

1 
„Stelele, lumini cereşti 

şi constelaţiile cerului” 
50 0 

  

Proiect 

educaţional, 

realizat în 

colaborare cu 

Centrul de zi 

pentru persoane 

adulte cu handicap 

"Luceafărul", prin 

care au fost 

stimulate 

abilităţile practice 

ale participanţilor, 

în realizarea de 

mărţişoare pe teme 

de astronomie. 

1 
„Mărţişoare 

astronomice” 
50 50 

  

Proiectul 

educaţional a 

constat în 

1 „Pământ, planetă vie” 50 0 
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familiarizarea 

elevilor structura 

şi proprietăţile 

planetei Pământ. 

  

Proiectul 

educaţional a 

constat dintr-o 

suită de activităţi 

extracurriculare pe 

teme de 

astronomie, 

desfăşurate în 

cadrul săptămânii 

“Şcoala altfel” 

1 

“Şcoala Altfel” - 

Săptămâna activităţilor 

extraşcolare 

50 0 

  

Proiectul 

educaţional se 

referă la însuşirea 

cunoştinţelor 

despre structura şi 

activitatea 

Soarelui şi 

instrumentele 

folosite în 

observaţiile solare. 

1 „Să cunoaştem Soarele” 0 0 

  

Acţiuni de cultură 

şi educaţie 

astronomică; 

observaţii 

astronomice cu 

publicul (lunare, 

planetare şi deep – 

sky) 

1 
„Ziua Internaţională a 

Astronomiei” 
0 0 

  

Proiect realizat 

pentru deprinderea 

abilităţilor 

teoretice şi 

practice cu privire 

astronomie 

(cunoaşterea 

instrumentelor 

optice, moduri de 

observare etc.) 

1 

Şcoala de vară de 

astronomie „Priviţi 

Cerul!”, ediţia  a VI-a 

50 50 

  

Proiect realizat 

pentru deprinderea 

abilităţilor 

teoretice şi 

practice de 

astronomie. 

1 

Tabăra de Astronomie 

”Deep – Sky” Ediţia a 

VIII-a 

1000 100 

  

Acţiuni de cultură 

şi educaţie 

astronomică; 

observaţii 

astronomice cu 

publicul (meteori, 

lunare, planetare şi 

deep – sky). 

1 
„Perseidele -  Ploaia de 

stele căzătoare” 
50 50 

  

Parteneriat 

educaţional cu 

Şcoala Gimnazială 

"Mihail şi Gavril" 

din Loc. Mihail 

Kogălniceanu, 

Com. Smârdan, 

1 

„Salvaţi Planeta 

Pământ”/ „Vreau să 

trăiesc printre stele” 

100 0 
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Judeţul Galaţi 

  

Scopul proiectului 

constă în 

deprinderea 

cunoştinţelor 

teoretice, 

referitoare la  

funcţiile organelor 

plantelor şi 

demonstrarea 

practică a relaţiilor 

dintre acestea; 

cunoaşterea 

temeinică a 

importanţei 

plantelor pentru 

mediul 

înconjurător. 

1 “Hortus” 500 500 

  

Proiectul a constat 

în deprinderea 

abilităţilor practice 

pentru grădinărit 

(greblat, adunat 

crengi, săpat, 

măturat) şi pentru 

îngrijirea plantelor 

din serele Grădinii 

Botanice. 

1 „Voluntar pentru o zi” 500 0 

 
ANUL 2015 

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere  

a Programului 

Număr 

de 

proiecte 

în 

cadrul 

progra-

mului 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut pe 

program 

(lei) 

Buget 

consumat la 

finele anului 

(lei) 

1 
Expoziții 

temporare 

Organizare de 

expoziții 

temporare la sediu 

sau itinerante 

13  141500 91968 

  

O incursiune pe 

continentul african, 

cu aspecte legate de 

habitatele 

caracteristice, 

precum savana, 

pădurea tropicală 

sau enigmatica lume 

a Madagascarului 

1 

“Africa - Tărâmul 

sălbatic şi 

neîmblânzit”/ “Africa” 

50000 25000 

  

Expoziţie cu 

vânzare unde a fost 

prezentată o mare 

diveristate de 

obiecte şi bijuterii, 

din pietre naturale, 

pietre semipreţioase, 

cristale etc. 

1 „Feeria cristalelor” 10000 968 

  

Aspecte legate de 

viaţa şi activitatea 

albinelor prin 

intermediul 

informaţiilor riguros 

1 

“Lichenii, organisme 

indicatoare”/ „Albinele 

şi noi”
 1

 

5000 5000 
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selectate, a 

materialelor 

tridimensionale, a 

unui stup educativ şi 

a albinelor 

naturalizate, alături 

de câteva mostre de 

produse apicole 

  

Evidenţierea unei 

părţi din colecţia de 

mineralogie a 

Complexului 

Muzeal: eşantioane 

de cuarţ, calcit, 

stibină, calcit, 

rodicrozit etc., 

provenite din 

diferite zone ale 

României 

1 

„Diversitatea 

mineralelor”/ 

“Minerale şi cristale – 

povestea universului 

subpământean” 

5000 0 

  

Eveniment cu 

tradiţie pentru 

Secţia Grădina 

Botanică, încă din 

1994, “Flori la 

Malul Dunării” a 

reunit, ca în fiecare 

an, instituţii publice, 

societăţi comerciale 

sau persoane 

private, fiecare cu 

dorinţa de a expune 

ultimele varietăţi 

vegetale obţinute, 

aranjamente florale 

sau noutăţi din 

domeniul 

horticulturii şi 

floriculturii. 

1 

Expoziţia florală 

anuală “Flori la malul 

Dunării” 

35000 30000 

  

Prezentare de 

aranjamente florale, 

în cadrul expoziţiei 

anuale „Flori la 

malul Dunării”, cu 

scopul de a 

valorifica 

expoziţional 

patrimoniul dendro-

floricol al grădinii 

botanice. 

1 

Expoziția temporară 

“Variaţiuni florale”/ 

“Biodiversitate în 

Grădina Botanică 

Galaţi”
 1
 

10000 9000 

  

Manifestarea şi-a 

propus să aducă în 

faţa publicului 

frumuseţea şi 

gingăşia acestei flori 

minunate specifice 

anotimpului 

autumnal, 

crizantema, prin 

aranjamente florale 

ale unor expozanţi 

de profil, alături de 

standul Grădinii 

Botanice din Galaţi. 

1 

Expoziția temporară 

“Regina toamnei, 

crizantema”. 

10000 10000 

  Valorificare 1 Expoziţia temporară 4500 2000 
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expoziţională a 

diferitelor tipuri de 

fructe şi seminţe, 

recoltate din 

sectoarele exterioare 

şi sera Grădinii 

Botanice. 

“Fructe şi seminţe, 

roadele pământului”. 

  

Manifestările din 

cadrul proiectului au 

ca scop, promovarea 

obiceiurilor 

populare 

tradiţionale 

Româneşti din 

timpul sărbătorilor 

de iarnă, prin 

organizarea de 

expoziţii, 

miniconcerte, 

dansuri, într-o 

ambianţă de 

poveste, 

înfrumuseţată de 

aranjamente de 

Crăciun, realizate 

din materiale 

vegetale. 

1 
Expoziția temporară 

“Vis de iarnă“ 
12000 8000 

  

Expoziţie temporară 

organizată la 

începutul anului 

2014 a fost 

prelungită, la 

cererea publicului 

vizitator. 

1 
„Simţurile

2
 animalelor 

nocturne” 
0 0 

  

Expoziţie temporară 

organizată la 

începutul anului 

2014 a fost 

prelungită, la 

cererea publicului 

vizitator. 

1 
„Cinci simţuri – Un 

Univers”
 2
 

0 0 

  

Expoziţie 

temporară, 

organizată în 

parteneriat cu un 

crescător de profil, 

care a cuprins peste 

100 de exemplare 

din cca. 70 de specii 

exotice 

1 „Reptile vii”
 2
 0 0 

  

Expoziţia a 

prezentat o tematică 

neabordată încă în 

România - evoluţia 

speciei umane. 

Aceasta a cuprins 

studii anatomice 

faciale prezentate 

într-o manieră 

ştiinţifică, având la 

bază tehnicile 

utilizate de 

criminalistică în 

reconstrucţia 

1 

„Evoluţia speciei 

umane ilustrată prin 

portrete şi fosile”
 2
 

0 0 
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chipului. Pornind de 

la imaginea craniilor 

fosile descoperite şi 

principiile 

anatomiei 

comparate, 

fizionomia 

hominizilor a fost 

recompusă și expusă 

într-un mod cât mai 

realist 

  

Expoziţia a reunit o 

selecţie de 60 de 

fotografii color, 

realizate în diferite 

perioade ale anului, 

reflectând aspecte 

ale patrimoniului 

natural al judeţului 

Tulcea: peisaje, 

floră, fauna, cu 

accent pe habitate şi 

specii rare şi 

protejate 

1 
„Dunărea, Dobrogea, 

Delta”
 2
 

0 0 

  

O prezentare 

detaliată a relaţiei 

dintre mamele şi 

puii de animale şi 

păsări. Expoziţia a 

cuprins informaţii 

despre creşterea 

puilor şi 

comportamentul 

mamelor de urs, 

vulpe, arici, bursuc, 

căprioară, lup, 

prepeliţă precum şi 

al altor specii 

1 
„Mame şi pui în lumea 

animală”
 2
 

0 2000 

2 
Proiecte 

educaționale 

Program de 

educație muzeală 

destinat elevilor și 

adolescenților 

62  15200 0 

  

Proiect educaţional 

care şi-a propus să 

conştientizeze elevii 

asupra importanţei 

conservării zonelor 

umede, a faunei şi 

florei care servesc 

ca habitat al 

păsărilor acvatice, 

dar şi ca importante 

resurse de valoare 

economică, 

naturală, ştiinţifică 

şi recreativă, pentru 

oameni 

1 

„Clubul de ecologie 

terestră şi acvatică”/ 

”Ziua Zonelor Umede”
 

1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

destinat copiilor, 

care şi-a propus să 

ofere informaţii 

despre speciile de 

păsări migratoare, 

care ajung 

1 

„Clubul micului 

explorator”/ ”1 Aprilie 

– Ziua Păsărilor”
 1
 

500 0 
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primăvara în 

România 

  

Proiect educaţional 

care a constat în 

observarea şi 

identificarea, cu 

ajutorul 

binoclurilor, a 

principalelor grupe 

de păsări acvatice 

din aria naturală 

protejată „Balta 

Tălăbasca” 

1 
„Ora Pământului”/ 

„Păsări acvatice”
 1

 
500 0 

  

Prezentări 

referitoare la 

impactul 

schimbărilor 

climatice asupra 

păsărilor 

1 

„Şi eu sunt prietenul 

Pământului”/ ”Ziua 

Mediului”
 1
 

500 0 

  

Organizarea unui 

concurs, realizarea 

unor machete şi a 

unei expoziţii de 

fotografie, toate 

dedicate Dunării 

1 
„Pământul, planeta 

vie”/ ”Ziua Dunării”
1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

care a constat în 

prezentarea 

modalităţilor prin 

care comunică 

animalele sălbatice, 

raportate la cele 

folosite de om 

1 

„Animale sălbatice din 

România”/ 

”Comunicarea în lumea 

animalelor”
 1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

destinat elevilor de 

gimnaziu, care şi-a 

propus să ofere 

informaţii 

suplimentare despre 

viaţa păsărilor care 

trăiesc în spaţiile 

verzi ale 

municipiului Galaţi 

1 

„Vânători iscusiţi în 

lumea animală”/ „Cine 

îşi face cuib şi cine 

locuieşte în parcurile 

noastre?”
1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

destinat elevilor din 

şcolile primare, 

finalizat cu o 

expoziţie de 

mărţişoare realizate 

de aceştia 

1 

„Amprenta ecologică – 

Cum putem ocroti 

natura în oraş?”/ „Un 

zâmbet, o floare, un pic 

de culoare”
 1
 

500 0 

  

Proiecte de educaţie 

ecologică pentru 

evaluarea speciilor 

de păsări şi fluturi și 

a sănătăţii 

ecosistemelor 

acvatice din ariile 

protejate din judeţul 

Galaţi. 

1 

„Animale sălbatice din 

România”/ Păsări şi 

fluturi din ariile 

protejate din judeţul 

Galaţi” – Balta 

Potcoava, comuna 

Braniştea
1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

care şi-a propus 

stimularea 

interesului copiilor 

1 

„9 Mai - Ziua Păsărilor 

Migratoare”/ „Ziua 

Mondială a Păsărilor 

Migratoare” – Păsări 

500 0 
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pentru protejarea 

mediului 

înconjurător, în 

general şi a 

păsărilor, în special 

migratoare din zona 

ariei protejate Balta 

Tălăbasca”
 1
 

  

Proiect educaţional 

complex, care a 

constat în formarea 

deprinderilor de 

observare directă, în 

teren, asupra 

calităţii habitatelor 

şi asupra faunei 

acvatice, de către 

elevi şi cadre 

didactice din şcolile 

de pe raza Parcului 

Natural ”Lunca 

Joasă a Prutului 

Inferior” 

1 

„Descoperă viaţa dintr-

un râu”/ “Râul Prut sub 

lupă”
 1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

care a constat în 

prezentarea unor 

documentare, 

referitoare la flora 

spontană şi cultivată 

din România; 

confecţionarea de 

puzzle-uri format 

A3, cu imagini din 

aceeaşi tematică 

1 

„3 decembrie - Ziua 

internaţională a 

persoanelor cu 

handicap” 

500 0 

  

Cunoaşterea 

biodiversităţii 

specifice din aria 

protejata Pădurea 

Gârboavele în 

vederea 

conştientizării 

elevilor asupra 

necesităţii protejării 

mediului natural ca 

principală premisă 

în menţinerea 

calităţii vieţii. 

1 

„Diversitatea faunei 

într-un ecosistem 

forestier din judeţul 

Galaţi - Pădurea 

Gârboavele”
 2
 

0 0 

  

Prezentarea 

diversităţii speciilor 

de păsări care au 

ciocul de forme 

diferite şi hrana pe 

care o consumă. 

Evidenţierea 

legăturii dintre 

hrană şi forma 

ciocului. 

1 

„Legătura dintre forma 

ciocului şi modul de 

hrănire la păsări”
 2
 

0 0 

  

Prezentarea 

primelor specii de 

păsări care sosesc la 

noi în ţară şi vestesc 

venirea primăverii, 

respectiv: barza 

albă, rândunica, cuc, 

prigorie, drepnea 

neagră. Promovarea 

importanţei 

1 „Vestitorii Primăverii”
2
 0 0 
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colecţiilor muzeului 

din cadrul 

patrimoniului 

ştiinţific al 

Complexului 

Muzeal de Ştiinţele 

Naturii Galaţi. 

  

Cunoaşterea 

principalelor specii 

de păsări răpitoare 

din ţara noastră si 

rolul lor în cadrul 

ecosistemelor 

terestre şi acvatice. 

1 

„Păsări răpitoare din 

România şi importanța 

lor în natură”
 2
 

0 0 

  

Realizarea de 

observaţii 

ornitologice în 

Grădina Botanică 

Galaţi şi 

identificarea 

speciilor de păsări 

observate. 

1 
„Ornitolog pentru o zi”

 

2
 

0 0 

  

Prezentarea 

speciilor de păsări al 

căror penaj le ajută 

să se camufleze în 

habitatul lor. 

Evidenţierea 

rolurilor pe care îl 

are  penajul 

păsărilor. 

1 
„Camuflaj în lumea 

păsărilor”
 2
 

0 0 

  

Prezentarea 

noţiunilor de 

biologie şi ecologie 

a prigoriilor, 

dumbrăvencilor şi 

pescăraşilor albaştri 

pornind de la 

frumuseţea 

penajului acestor 

specii. 

1 

„Frumuseţea 

prigoriilor, 

dumbrăvencelor şi a 

pescăraşilor albaştri”
2
 

0 0 

  

Proiectul 

educaţional şi-a 

propus completarea 

cunoştinţelor 

impuse de programa  

şcolară de Biologie 

cu informaţii 

ştiinţifice, teoretice 

şi aplicate, de, 

zoologie, ecologie  

si muzeologie. 

1 
„Şcoala de vară de 

entomologie”
 2
 

0 0 

  

Derularea 

proiectului ca ofertă 

educaţională şi de 

petrecere a timpului 

liber, accesibilă, 

plăcută şi inedită 

pentru elevii care 

doresc “să-şi 

consume” vacanţa 

de vară cu un 

program bazat pe 

1 
„Şcoala de vară de 

ornitologie”
 2
 

0 0 
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experimentare, 

interactivitate, 

interdisciplinaritate 

şi joc. 

  

Însuşirea 

cunoştinţelor despre 

cauzele migraţie şi a 

rutelor de migrare a 

păsărilor din 

Romania. 

Prezentarea 

principalelor specii 

de păsări 

migratoare. 

1 
„Migraţia de toamnă a 

păsărilor”
2
 

0 0 

  

În cadrul 

proiectului, elevii 

sunt familiarizaţi cu 

noţiuni din 

domeniul 

chiropterologie, cu 

modul de viaţă şi 

particularităţile 

singurelor mamifere 

cu zbor activ. 

1 
„Liliecii – mamifere 

zburătoare”
 2
 

0 0 

  

Proiect educaţional 

derulat cu ocazia 

“Zilei Dunării” 

1 

„Ecologia peştilor: 

mari migratori din 

bazinul danubiano-

pontic” 

50 0 

  

Proiect educaţional 

care a constat în 

prezentarea 

caracteristicilor 

ecologice şi a 

adaptărilor la 

condiţiile de 

captivitate a 

speciilor vertebrate 

şi nevertebrate din 

cadrul Acvariului 

1 

„Rechinii: mecanisme 

adaptative ale celor mai 

vechi vertebrate actuale 

de pe Terra”/ 

„Caracteristicile 

ecologice ale speciilor 

din colecțiile vii ale 

Acvariului”
 1

 

50 0 

  

Proiectul 

educaţional a 

constat în 

familiarizarea 

participanţilor cu 

principalele corpuri 

cereşti ale 

Sistemului Solar 

1 

„Stelele, lumini cereşti 

şi constelaţiile cerului”/ 

“Sistemul Solar”
 1
 

50 0 

  

Proiect educaţional, 

realizat în 

colaborare cu 

Centrul de zi pentru 

persoane adulte cu 

handicap 

"Luceafărul", prin 

care au fost 

stimulate abilităţile 

practice ale 

participanţilor, în 

realizarea de 

mărţişoare pe teme 

de astronomie 

1 
„Mărţişoare 

astronomice” 
50 0 

  
Proiectul 

educaţional se referă 
1 

„Pământ, planetă vie”/ 

“Să cunoaştem 
50 0 
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la însuşirea 

cunoştinţelor despre 

structura şi 

activitatea Soarelui 

şi instrumentele 

folosite în 

observaţiile solare 

Soarele”
 1
 

  

Proiectul 

educaţional a 

constat dintr-o suită 

de activităţi 

extracurriculare pe 

teme de astronomie, 

desfăşurate în cadrul 

săptămânii “Şcoala 

altfel” 

1 

“Şcoala Altfel” - 

Săptămâna activităţilor 

extraşcolare 

50 0 

  

Proiect realizat 

pentru deprinderea 

abilităţilor teoretice 

şi practice cu privire 

astronomie 

(cunoaşterea 

instrumentelor 

optice, moduri de 

observare etc.) 

1 

Şcoala de vară de 

astronomie „Priviţi 

Cerul!” 

50 0 

  

Proiect realizat 

pentru deprinderea 

abilităţilor teoretice 

şi practice de 

astronomie. 

1 
Tabăra de Astronomie 

”Deep – Sky” 
1000 0 

  

Acţiuni de cultură şi 

educaţie 

astronomică; 

observaţii 

astronomice cu 

publicul (meteori, 

lunare, planetare şi 

deep – sky). 

1 
„Perseidele -  Ploaia de 

stele căzătoare” 
50 0 

  

Acţiuni de cultură şi 

educaţie 

astronomică; 

observaţii 

astronomice cu 

publicul (lunare, 

planetare şi deep – 

sky) 

1 
„Ziua Internaţională a 

Astronomiei”
 2
 

0 0 

  

Program 

educaţional creat 

pentru 

perfecţionarea 

astronomilor 

amatori şi pregătirea 

lotului judeţean 

pentru Olimpiada de 

Astronomie. 

1 
„Astroclubul Călin 

Popovici”
 2
 

0 0 

  

Proiect educaţional 

pentru dezvoltarea 

creativităţii copiilor 

şi a conştientizării 

importanţei 

protecţiei 

biodiversităţii, prin 

evidenţierea 

1 

„Salvaţi Planeta 

Pământ”/ “Salvaţi 

vrăbiuţele”
 1

 

100 0 
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condiţiei actuale a 

vrăbiilor de casă. 

Proiectul a fost 

organizat în 

colaborare cu Pro 

Eco-Tur şi Şcolile 

Gimnaziale 

„Dimitrie Cantemir” 

şi „Sf. Grigorie 

Teologul” 

  

Proiect educaţional 

pentru deprinderea 

cunoştinţelor despre 

speciile de plante şi 

animale comestibile 

din natură, precum 

şi a celor de 

orientare în spaţiu 

sau referitoare la 

realizarea unor 

unelte (pentru 

apărare, pescuit, 

vânat etc.) 

1 

„Veveriţa roşie – 

comportament şi 

habitat”/ „Tehnici 

esenţiale de 

supravieţuire în natură”
 

1
 

50 0 

  

În cadrul 

proiectului, elevii au 

fost familiarizaţi cu 

tehnicile de 

orientare în spaţiu, 

bazate pe studierea 

elementelor din 

natură, dar şi prin 

folosirea 

mijloacelor clasice 

de orientare din 

echipamentul unui 

turist obişnuit: 

busolă, harta fizică, 

turistică, semnele 

convenţionale etc. 

1 

„Nevertebrate marine”/ 

„Elementele naturii şi 

orientarea”
 1
 

100 0 

  

Obiectivele lecţiilor 

din cadrul 

proiectului au 

constat în 

familiarizarea 

elevilor cu noţiuni 

botanică tradiţională 

şi farmaceutică 

1 

„Incursiune în lumea 

plantelor”/ “Flora 

spontană comestibilă”
 1

 

50 0 

  

Scopul activităţilor 

din cadrul 

proiectului a fost 

reprezentat de 

conştientizarea 

elevilor asupra 

necesităţii ocrotirii 

biodiversităţii 

acvatice din bazinul 

Dunării 

1 
„Vertebrate acvatice. 

Peştii” 
500 0 

  

Proiectul şi-a propus 

să evidenţieze 

importanţa sănătăţii 

pădurilor pentru 

viaţa oamenilor, dar 

şi pentru 

biodiversitate 

1 
„Pădurea între 

conservare şi poluare” 
0 0 
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În cadrul 

proiectului, elevii au 

fost familiarizaţi cu 

modul de viaţă şi 

particularităţile 

celui mai mare 

rozător acvatic 

1 
„Iscusiţii arhitecţi din 

lumea apelor - castorii” 
500 0 

  

Obiectivele lecţiilor 

din cadrul 

proiectului au 

constat în 

familiarizarea 

copiilor cu noţiuni 

de entomologie 

1 
„Insecte”/ “Micile 

vieţuitoare, insectele”
1
 

500 0 

  

Atelier realizat 

pentru un grup de 

tineri de la Centrul 

de Zi pentru 

Persoane Adulte cu 

Handicap 

„Luceafărul” din 

cadrul DGASPC 

Galaţi 

1 
„Păsări sedentare”/ „Să 

recunoaştem roadele 

toamnei”
 1

 

500 0 

  

Scopul activităţilor 

din cadrul 

proiectului e 

reprezentat de 

conştientizarea 

elevilor asupra 

necesităţii ocrotirii 

mediului 

înconjurător 

1 
„Ecosistemul de 

pădure”/ „Natură, 

plante, sănătate”
 1
 

500 0 

  

Scopul activităţilor 

din cadrul 

proiectului e 

reprezentat de 

conştientizarea 

elevilor asupra 

necesităţii ocrotirii 

mediului 

înconjurător 

1 
„Natura, toamna”/ 

“Natura, primăvara”
 1

 
500 0 

  

Proiect educaţional 

în cadrul căruia a 

fost tratată tema 

lacurilor sărate şi 

saline din România 

1 
„Şcoala altfel. Să ştii 

mai multe, să fii mai 

bun”
 2

 

0 0 

  

Proiect educaţional 

pentru deprinderea 

cunoştinţelor cu 

privire la speciile de 

animale folositoare 

din fauna ţării 

(insecte, reptile, 

păsări, mamifere) 

1 
„Animale folositoare 

din fauna României”
 2

 
0 0 

  

Proiect educaţional 

pentru deprinderea 

cunoştinţelor cu 

privire speciile 

predispuse în 

special care își au 

arealul de 

răspândire doar pe o 

anumită suprafață 

1 
„Specii endemice pe 

glob”
 2
 

0 0 
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geografică restrânsă, 

bine definită, 

precum o insulă, o 

pădure, un lac sau o 

altă zonă sau habitat 

bine determinat 

  

Proiect educaţional 

pentru deprinderea 

cunoştinţelor cu 

privire la rasele de 

oameni, populaţiile 

şi localizarea lor pe 

Glob 

1 
„Rasele de oameni şi 

populaţiile globului”
 2

 
0 0 

  

Proiect educaţional 

a făcut parte din 

cadrul 

evenimentelor 

expoziţiei anuale de 

crizanteme 

1 „Carnavalul toamnei” 500 0 

  

Proiect educaţional 

care a constat în 

conştientizarea 

elevilor asupra 

pericolelor 

reprezentate de 

fumat 

1 
„Ziua Mondială 

Antifumat” 
500 0 

  

Scopul proiectului 

constă în 

deprinderea 

cunoştinţelor 

teoretice, referitoare 

la  funcţiile 

organelor plantelor 

şi demonstrarea 

practică a relaţiilor 

dintre acestea; 

cunoaşterea 

temeinică a 

importanţei 

plantelor pentru 

mediul înconjurător 

1 „Hortus” 500 0 

  

Proiectul a constat 

în deprinderea 

abilităţilor practice 

pentru grădinărit 

(greblat, adunat 

crengi, săpat, 

măturat) şi pentru 

îngrijirea plantelor 

din serele Grădinii 

Botanice 

1 „Voluntar pentru o zi” 500 0 

  

Activitate 

interactivă, 

desfăşurată cu 

elevii, pentru 

însuşirea 

cunoştinţelor despre 

proprietăţile unor 

plante aromatice şi 

medicinale, precum 

şi pentru 

deprinderea 

tehnicilor de 

1 "Aroma din ghiveci"
2
 0 0 
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cultivare în ghiveci 

  

Proiect de educaţie 

ecologică ce a 

presupus 

renaturarea unei 

suprafețe de 400 mp 

din Grădina 

Botanică şi punerea 

ei în valoare pentru 

a le fi prezentate 

vizitatorilor 

elementele de 

ecosistem al zonelor 

umede aşa cum 

existau ele în 

interiorul şi în jurul 

municipiului Galaţi 

până acum 30 de ani 

1 ”La Zăvoi”
 2

 0 0 

  

Proiect educaţional 

care şi-a propus 

conştientizarea ideii 

că animalele 

reprezintă o valoare 

indestructibilă, care 

trebuie protejată şi 

respectată 

1 

“4 aprilie: Ziua 

Internaţională a 

Animalelor fără 

Stăpân” 

500 0 

  

Proiect organizat în 

colaborare cu 

cercurile de biologie 

ale şcolilor, care va 

cuprinde: vizitarea 

expoziţiei 

permanente din 

Zoo; workshop 

având ca tematică 

protecţia mediului 

înconjurător; 

concurs interşcolar 

pe bază de 

chestionare 

1 
“10 mai: Ziua Păsărilor 

şi Arborilor” 
500 0 

  

Festivităţi cu tema 

„Copiii şi 

animalele”, care vor 

cuprinde: concurs 

de desen şi pictură 

cu tema „Animalul 

sălbatic îndrăgit”; 

concursuri 

interşcolare 

1 
“1 iunie: Ziua 

Copilului la Zoo” 
500 0 

  

Vizionare de filme 

documentare, 

vizitarea Grădinii 

Zoologice, 

prezentarea de 

mamifere şi păsări 

rare din colecţia vie 

etc. 

1 

“9 august: Ziua 

Internaţională a 

Grădinilor Zoologice şi 

Parcurilor” 

500 0 

  

Acțiuni de educație 

a copiilor, care 

trebuie să cultive 

respectul și 

dragostea față de 

animale, informarea 

1 
“4 octombrie: Ziua 

Mondială a 

Animalelor” 

500 0 
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publicului vizitator 

pentru creșterea 

gradului de 

conștientizare 

asupra problemelor 

specifice privind 

bunăstarea 

animalelor 

  

Proiect educaţional 

ce a presupus 

însuşirea 

particularităţilor 

morfologice, 

anatomice şi 

etologice ale 

diferitelor specii de 

mamifere ce fac 

parte din 

patrimoniul viu al 

Grădinii Zoologice 

din Pădurea 

Gârboavele 

1 “Mamifere de la Zoo”
2
 0 0 

  

Proiect educaţional 

ce a presupus 

identificarea în teren 

unor specii de 

mamifere după 

urmele pe care le 

lasă în habitatul lor 

1 
“Prin pădure, pe 

urmele animalelor”
2
 

0 0 

1
 Tematica iniţială a fost schimbată, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de cadrele didactice cu care 

instituţia colaborează în derularea activităţilor educaţionale. 
2
 Activităţi suplimentare, faţă de cele propuse iniţial. 

 
ANUL 2016 

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere  

a Programului 

Număr 

de 

proiecte 

în 

cadrul 

progra-

mului 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut pe 

program 

(lei) 

Buget 

consumat la 

finele anului 

(lei) 

1 
Expoziții 

temporare 

Organizare de 

expoziții 

temporare la sediu 

sau itinerante 

14  141500 140695 

  

O incursiune pe 

continentul african, 

cu aspecte legate de 

habitatele 

caracteristice, 

precum savana, 

pădurea tropicală 

sau enigmatica lume 

a Madagascarului 

1 

“Paraziţii, organisme 

înalt specializate”/ 

“Africa”
 1
 

50000 9000 

  

Expoziţie cu 

vânzare unde a fost 

prezentată o mare 

diversitate de 

obiecte şi bijuterii, 

din pietre naturale, 

pietre semipreţioase, 

cristale etc. 

1 „Feeria cristalelor” 10000 5000 

  Aspecte legate de 1 „Libelulele şi alte 5000 1695 
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viaţa şi activitatea 

albinelor prin 

intermediul 

informaţiilor riguros 

selectate, a 

materialelor 

tridimensionale, a 

unui stup educativ şi 

a albinelor 

naturalizate, alături 

de câteva mostre de 

produse apicole 

organisme ale mediului 

acvatic”/ „Inamicii 

albinei”
 1
 

  

Evidenţierea unei 

părţi din colecţia de 

mineralogie a 

Complexului 

Muzeal: eşantioane 

de cuarţ, calcit, 

stibină, calcit, 

rodicrozit etc., 

provenite din 

diferite zone ale 

României 

1 

„Diversitatea 

mineralelor”/ 

“Minerale şi cristale – 

povestea universului 

subpământean”
 1
 

5000 0 

  

Microexpoziții 

lunare cu piese din 

patrimoniul 

conservat al 

muzeului: Fringilla 

montifringilla 

(cinteza de iarnă), 

Branta ruficollis 

(gâsca cu gât roşu), 

Cuculus canorus 

(cucul), Asterias 

rubens (steaua de 

mare), Bos 

primigenius (coarne 

de bour), 

Ornitologul Ion 

Cătuneanu – in 

memoriam, Buteo 

buteo (şorecarul 

comun), Martes 

martes (jderul de 

pădure), Tonna 

galea (uriaşul tun), 

Bison priscus 

(coarne de bizon de 

stepă). 

9 „Exponatul lunii” 
2
 0 1000 

  

Expoziţie de 

fotografie care și-a 

propus să aducă în 

faţa publicului 

imagini inedite ale 

Galațiului, realizate 

din perspectivă 

aeriană, cu ajutorul 

dronelor. 

1 „Aero Galați” 
2
 0 1000 

  

Expoziţia a 

reprezentat al doilea 

modul din proiectul 

expoziţional 

„Albinele şi noi”, 

care a abordat o 

1 „Inamicii albinei” 
2
 0 1000 
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parte mai puţin 

plăcută pentru 

albine, respectiv, 

inamicii acestora, de 

la cei invizibili până 

la cei vizibili 

(printre care se 

numără şi omul). 

  

Expoziţie de 

fotografie care a 

cuprins peste 70 de 

fotografii din câteva 

state indiene, de la 

Vest la Est, precum 

Himachal Pradesh, 

Rhajastan şi până la 

graniţa cu Nepalul, 

Assam şi 

Meghalaya, lângă 

Bangladesh. 

1 
„India, ţara 

contrastelor” 
2
 

0 1000 

  

Expoziţie de artă 

plastică realizată de 

tânărul artist Aldyn, 

ale cărui lucrări se 

încadrează în sfera 

fantasticului. 

1 „Halucinant” 
2
 0 35000 

  

Eveniment cu 

tradiţie pentru 

Secţia Grădina 

Botanică, încă din 

1994, “Flori la 

Malul Dunării” a 

reunit, ca în fiecare 

an, instituţii publice, 

societăţi comerciale 

sau persoane 

private, fiecare cu 

dorinţa de a expune 

ultimele varietăţi 

vegetale obţinute, 

aranjamente florale 

sau noutăţi din 

domeniul 

horticulturii şi 

floriculturii. 

1 

Expoziţia florală 

anuală “Flori la malul 

Dunării” 

35000 10000 

  

Prezentare de 

aranjamente florale, 

în cadrul expoziţiei 

anuale „Flori la 

malul Dunării”, cu 

scopul de a 

valorifica 

expoziţional 

patrimoniul dendro-

floricol al grădinii 

botanice. 

1 

Expoziția temporară 

“Variaţiuni florale”/ 

“Fascinații estivale prin 

artă florală”
 1
 

10000 10000 

  

Manifestarea şi-a 

propus să aducă în 

faţa publicului 

frumuseţea şi 

gingăşia acestei flori 

minunate specifice 

anotimpului 

autumnal, 

1 

Expoziția temporară 

“Regina toamnei, 

crizantema”. 

10000 4000 
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crizantema, prin 

aranjamente florale 

ale unor expozanţi 

de profil, alături de 

standul Grădinii 

Botanice din Galaţi. 

  

Valorificare 

expoziţională a 

diferitelor tipuri de 

fructe şi seminţe, 

recoltate din 

sectoarele exterioare 

şi sera Grădinii 

Botanice. 

1 

Expoziţia temporară 

“Fructe şi seminţe, 

roadele pământului”. 

4500 12000 

  

Manifestările din 

cadrul proiectului au 

ca scop, promovarea 

obiceiurilor 

populare 

tradiţionale 

Româneşti din 

timpul sărbătorilor 

de iarnă, prin 

organizarea de 

expoziţii, 

miniconcerte, 

dansuri, într-o 

ambianţă de 

poveste, 

înfrumuseţată de 

aranjamente de 

Crăciun, realizate 

din materiale 

vegetale. 

1 
Expoziția temporară 

“Vis de iarnă“ 
12000 12000 

2 
Proiecte 

educaționale 

Program de 

educație muzeală 

destinat elevilor și 

adolescenților 

62  13700 0 

  

Proiect educaţional 

care şi-a propus să 

conştientizeze elevii 

asupra importanţei 

conservării zonelor 

umede, a faunei şi 

florei care servesc 

ca habitat al 

păsărilor acvatice, 

dar şi ca importante 

resurse de valoare 

economică, 

naturală, ştiinţifică 

şi recreativă, pentru 

oameni 

1 

„Clubul de ecologie 

terestră şi acvatică”/ 

”Ziua Zonelor Umede”
 

1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

destinat copiilor, 

care şi-a propus să 

ofere informaţii 

despre speciile de 

păsări migratoare, 

care ajung 

primăvara în 

România 

1 

„Clubul micului 

explorator”/ ”1 Aprilie 

– Ziua Păsărilor”
 1
 

500 0 

  Proiect educaţional 1 „Ora Pământului”/ 500 0 
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care a constat în 

observarea şi 

identificarea, cu 

ajutorul 

binoclurilor, a 

principalelor grupe 

de păsări acvatice 

din aria naturală 

protejată „Balta 

Tălăbasca” 

„Ziua Pământului – Și 

mie îmi pasă de Terra!”
 

1
 

  

Prezentări 

referitoare la 

impactul 

schimbărilor 

climatice asupra 

păsărilor 

1 

„Şi eu sunt prietenul 

Pământului”/ ”Ziua 

Mediului”
 1
 

500 0 

  

Organizarea unui 

concurs, realizarea 

unor machete şi a 

unei expoziţii de 

fotografie, toate 

dedicate Dunării. 

1 

„Pământul, planeta 

vie”/ Ziua mondială a 

apei: APA – de la 

poluare la consum şi 

sănătatea noastră”
 1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

destinat elevilor de 

gimnaziu, care şi-a 

propus să ofere 

informaţii 

suplimentare despre 

modelul de hrănire a 

păsărilor care trăiesc 

pe raza municipiului 

Galaţi și cum pot fi 

ajutate acestea să se 

hrănească în 

perioada de iarnă. 

1 

„Vânători iscusiţi în 

lumea animală”/ 

„Hrănirea păsărilor pe 

timpul iernii”
 1

 

500 0 

  

Proiect educaţional 

destinat elevilor din 

şcolile primare, 

finalizat cu o 

expoziţie de 

mărţişoare realizate 

de aceştia 

1 

„Amprenta ecologică – 

Cum putem ocroti 

natura în oraş?”/ „Un 

zâmbet, o floare, un pic 

de culoare”
 1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

care şi-a propus 

stimularea 

interesului copiilor 

pentru protejarea 

mediului 

înconjurător, în 

general şi a 

păsărilor, în special 

1 

„9 Mai - Ziua Păsărilor 

Migratoare”/ „Ziua 

Mondială a Păsărilor 

Migratoare” – Păsări 

migratoare din zona 

ariei protejate Balta 

Tălăbasca”
 1
 

500 0 

  

Proiect educaţional 

complex, care a 

constat în formarea 

deprinderilor de 

observare directă, în 

teren, asupra 

calităţii habitatelor 

limitrofe zonelor 

acvatice, de către 

elevi şi cadre 

didactice. 

1 
„Descoperă viaţa dintr-

un râu”/ “Lângă apă”
 1
 

500 0 

  Proiect educaţional 1 Animale sălbatice din 500 0 
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care a constat în 

prezentarea 

modalităţilor prin 

care comunică 

animalele sălbatice, 

raportate la cele 

folosite de om. 

România” 

  

Proiect educaţional 

care a constat în 

prezentarea unor 

documentare, 

referitoare la flora 

spontană şi cultivată 

din România; 

confecţionarea de 

puzzle-uri format 

A3, cu imagini din 

aceeaşi tematică 

1 

„3 decembrie - Ziua 

internaţională a 

persoanelor cu 

handicap” 

500 0 

  

Proiect educaţional 

care a constat în 

prezentarea unor 

documentare, 

referitoare la viaţa 

delfinilor şi 

rechinilor, 

persoanelor cu 

dizabilităţi. 

1 

„3 decembrie - Ziua 

internaţională a 

persoanelor cu 

handicap” 

0 0 

  

Proiect educaţional 

destinat elevilor din 

şcolile primare, 

finalizat cu o 

expoziţie de 

mărţişoare realizate 

de aceştia. 

1 
„Atelierul de 

mărţişoare”
2
 

0 0 

  

Prezentarea 

primelor specii de 

fluturi care își fac 

apariția în România, 

odată cu venirea 

primăverii. 

1 
„Fluturii: primii 

vestitori ai primăverii”
2
 

0 0 

  

Prezentarea 

primelor specii de 

păsări care sosesc la 

noi în ţară şi vestesc 

venirea primăverii, 

respectiv: barza 

albă, rândunica, cuc, 

prigorie, drepnea 

neagră. Promovarea 

importanţei 

colecţiilor muzeului 

din cadrul 

patrimoniului 

ştiinţific al 

Complexului 

Muzeal de Ştiinţele 

Naturii Galaţi. 

1 „Vestitorii Primăverii”
2
 0 0 

  

Activitate 

educațională care a 

presupus 

prezentarea de 

informații despre 

viața albinelor, cât 

1 „Albinele şi...noi”
 2
 0 0 
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și a produselor 

apicole pe care 

acestea le produc 

(miere, ceară, 

propolis, lăptișor de 

matcă etc.) 

  

Activitate 

educațională care a 

presupus 

prezentarea colecţiei 

de mineralogie a 

C.M.Ş.N. Galaţi. 

1 

„Minerale şi cristale – 

povestea universului 

subpământean”
 2
 

0 0 

  

Realizarea de 

observaţii 

ornitologice în 

Grădina Botanică 

Galaţi şi 

identificarea 

speciilor de păsări 

observate. 

1 
„Ornitolog pentru o zi”

 

2
 

0 0 

  

Proiect educaţional 

care a presupus 

prezentarea de 

informații, imagini, 

filme documentare 

și păsări naturalizate 

care să exemplifice 

comportamentul de 

curtare al păsărilor. 

1 
„Ritualuri de curtare la 

păsări”
 2
 

0 0 

  

Proiect educaţional 

complex, care a 

constat în formarea 

deprinderilor de 

observare directă, în 

teren, asupra 

calităţii habitatelor 

şi asupra faunei 

acvatice, de către 

elevi şi cadre 

didactice din şcolile 

de pe raza Parcului 

Natural ”Lunca 

Joasă a Prutului 

Inferior” 

1 
„Râul Prut prin lupă – 

campanie educativă”
 2

 
0 0 

  

Cunoaşterea 

biodiversităţii 

specifice din aria 

protejata Pădurea 

Gârboavele în 

vederea 

conştientizării 

elevilor asupra 

necesităţii protejării 

mediului natural ca 

principală premisă 

în menţinerea 

calităţii vieţii. 

1 

„Diversitatea faunei 

dintr-un ecosistem 

forestier – Pădurea 

Gârboavele”
 2
 

0 0 

  

Proiectul 

educaţional şi-a 

propus prezentarea 

câtorva specii de 

păsări din România 

care se remarcă prin 

1 
„Păsări, cuiburi şi ouă”

 

2
 

0 0 
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măiestria cu care-și 

construiesc 

cuiburile, dar și prin 

forma, mărimea sau 

culoarea ouălor. 

  

Proiectul 

educaţional şi-a 

propus completarea 

cunoştinţelor 

impuse de programa  

şcolară de Biologie 

cu informaţii 

ştiinţifice, teoretice 

şi aplicate, de, 

zoologie, ecologie  

si muzeologie. 

1 
„Şcoala de vară de 

entomologie”
 2
 

0 0 

  

Derularea 

proiectului ca ofertă 

educaţională şi de 

petrecere a timpului 

liber, accesibilă, 

plăcută şi inedită 

pentru elevii care 

doresc “să-şi 

consume” vacanţa 

de vară cu un 

program bazat pe 

experimentare, 

interactivitate, 

interdisciplinaritate 

şi joc. 

1 
„Şcoala de vară de 

ornitologie”
 2
 

0 0 

  

Obiectivul acestui 

program a fost 

perceperea 

muzeului ca pe o 

resursa 

educațională, care 

să le dezvolte 

elevilor deprinderi 

practice și 

cunoștințe de 

specialitate. 

1 
„Atelierul de creaţie-

activitate de vacanţă”
2
 

0 0 

  

Activități 

educaționale, despre 

plante cu nume 

hazlii de animale, 

realizate în aer liber, 

în spațiul ocupat de 

”Botanica 

distractivă” 

1 

„Curiozităţi din lumea 

plantelor şi animalelor”
 

2
 

0 0 

  

Însuşirea 

cunoştinţelor despre 

cauzele migraţie şi a 

rutelor de migrare a 

păsărilor din 

Romania. 

Prezentarea 

principalelor specii 

de păsări 

migratoare. 

1 
„Migraţia de toamnă a 

păsărilor”
2
 

0 0 

  

În cadrul proiectului 

copiii au putut 

participa la o serie 

1 
„Halloween-ul la 

muzeu”
 2

 
0 0 
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de activități în 

spiritul sărbătorii de 

Halloween, dar au și 

putut descoperi 

câteva specii de 

animale 

”înfricoșătoare” în 

muzeu, aflând 

adevărul științific 

despre ele. 

  

Scopul activităţilor 

din cadrul 

proiectului e 

reprezentat de 

conştientizarea 

elevilor asupra 

necesităţii ocrotirii 

mediului 

înconjurător 

1 
„Toamna - anotimpul 

meu preferat!”
 2

 
0 0 

  

Proiect educațional 

care și-a propus să 

prezinte curiozități 

din viața reală a 

vulpii roșcate. 

1 
„Vulpea – de la fabulă 

la realitate”
 2
 

0 0 

  

Proiect educaţional 

derulat cu ocazia 

“Zilei Dunării” 

1 

„Ecologia peştilor: 

mari migratori din 

bazinul danubiano-

pontic” 

50 0 

  

Proiect educaţional 

care a constat în 

prezentarea 

caracteristicilor 

ecologice şi a 

adaptărilor la 

condiţiile de 

captivitate a 

speciilor vertebrate 

şi nevertebrate din 

cadrul Acvariului 

1 

„Rechinii: mecanisme 

adaptative ale celor mai 

vechi vertebrate actuale 

de pe Terra”/ 

„Caracteristicile 

ecologice ale speciilor 

din colecțiile vii ale 

Acvariului”
 1

 

50 0 

  

Proiectul 

educaţional a 

constat în 

familiarizarea 

participanţilor cu 

principalele corpuri 

cereşti ale 

Sistemului Solar 

1 

„Stelele, lumini cereşti 

şi constelaţiile cerului”/ 

“Sistemul Solar”
 1
 

50 0 

  

Proiect educaţional, 

realizat în 

colaborare cu 

Centrul de zi pentru 

persoane adulte cu 

handicap 

"Luceafărul", prin 

care au fost 

stimulate abilităţile 

practice ale 

participanţilor, în 

realizarea de 

mărţişoare pe teme 

de astronomie 

1 
„Mărţişoare 

astronomice” 
50 0 

  
Proiectul 

educaţional a 
1 „Pământ, planetă vie” 50 0 
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constat în 

familiarizarea 

elevilor structura şi 

proprietăţile 

planetei Pământ. 

  

Proiectul 

educaţional se referă 

la însuşirea 

cunoştinţelor despre 

structura şi 

activitatea Soarelui 

şi instrumentele 

folosite în 

observaţiile solare. 

1 
“Să cunoaştem 

Soarele”
 2
 

0 0 

  

Proiectul 

educaţional a 

constat dintr-o suită 

de activităţi 

extracurriculare pe 

teme de astronomie, 

desfăşurate în cadrul 

săptămânii “Şcoala 

altfel” 

1 

“Şcoala Altfel” - 

Săptămâna activităţilor 

extraşcolare 

50 0 

  

Proiect realizat 

pentru deprinderea 

abilităţilor teoretice 

şi practice cu privire 

astronomie 

(cunoaşterea 

instrumentelor 

optice, moduri de 

observare etc.) 

1 

Şcoala de vară de 

astronomie „Priviţi 

Cerul!” 

50 0 

  

Proiect realizat 

pentru deprinderea 

abilităţilor teoretice 

şi practice de 

astronomie. 

1 
Tabăra de Astronomie 

”Deep – Sky” 
1000 0 

  

Acţiuni de cultură şi 

educaţie 

astronomică; 

observaţii 

astronomice cu 

publicul (meteori, 

lunare, planetare şi 

deep – sky). 

1 
„Perseidele -  Ploaia de 

stele căzătoare” 
50 0 

  

Acţiuni de cultură şi 

educaţie 

astronomică; 

observaţii 

astronomice cu 

publicul (lunare, 

planetare şi deep – 

sky) 

1 
„Ziua Internaţională a 

Astronomiei”
 2
 

0 0 

  

Program 

educaţional creat 

pentru 

perfecţionarea 

astronomilor 

amatori şi pregătirea 

lotului judeţean 

pentru Olimpiada de 

Astronomie. 

1 
„Astroclubul Călin 

Popovici”
 2
 

0 0 

  Proiect educaţional 1 „Salvaţi Planeta 100 0 
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formarea și 

dezvoltarea 

deprinderii de citire 

corectă, fluentă, 

expresivă și 

conștientă. 

Îmbogățirea și 

activizarea 

vocabularului. 

Pământ”/ “Vreau să 

trăiesc printre stele”
 1

 

  

Proiect educaţional 

pentru deprinderea 

cunoştinţelor despre 

speciile de plante şi 

animale comestibile 

din natură, precum 

şi a celor de 

orientare în spaţiu 

sau referitoare la 

realizarea unor 

unelte (pentru 

apărare, pescuit, 

vânat etc.) 

1 

„Veveriţa roşie – 

comportament şi 

habitat”/ „Tehnici 

esenţiale de 

supravieţuire în natură”
 

1
 

50 0 

  

În cadrul 

proiectului, elevii au 

fost familiarizaţi cu 

tehnicile de 

orientare în spaţiu, 

bazate pe studierea 

elementelor din 

natură, dar şi prin 

folosirea 

mijloacelor clasice 

de orientare din 

echipamentul unui 

turist obişnuit: 

busolă, harta fizică, 

turistică, semnele 

convenţionale etc. 

1 „Nevertebrate marine” 100 0 

  

Activitate 

educațională 

realizată în 

colaborare cu 

Colegiul Tehnic de 

Alimentaţie şi 

Turism „D. Moţoc” 

Galaţi. Scopul 

proiectului a fost 

acela de a-i 

familiariza pe elevi 

cu noile tendinţe din 

gastronomia 

specifică fiecărei 

ţări dar şi asupra 

conştientizării 

importanţei naturii 

în alimentaţia şi 

sănătatea omului şi 

în echilibrarea 

ecosistemelor. 

1 

„Incursiune în lumea 

plantelor”/ “Biocenoze 

şi turism gastronomic”
 

1
 

50 0 

  

Proiectul şi-a propus 

să evidenţieze 

importanţa sănătăţii 

pădurilor pentru 

viaţa oamenilor, dar 

1 
„Pădurea între 

conservare şi poluare” 
0 0 
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şi pentru 

biodiversitate 

  

În cadrul 

proiectului, elevii au 

fost familiarizaţi cu 

modul de viaţă şi 

particularităţile 

celui mai mare 

rozător acvatic 

1 
„Iscusiţii arhitecţi din 

lumea apelor - castorii” 
500 0 

  

Obiectivele lecţiilor 

din cadrul 

proiectului au 

constat în 

familiarizarea 

copiilor cu noţiuni 

de entomologie 

1 
„Insecte”/ “Micile 

vieţuitoare, insectele”
1
 

500 0 

  

Atelier realizat 

pentru un grup de 

tineri de la Centrul 

de Zi pentru 

Persoane Adulte cu 

Handicap 

„Luceafărul” din 

cadrul DGASPC 

Galaţi/ Atins 

1 
„Păsări sedentare”/ 

„Natură și timp liber”
 1
 

500 0 

  

Scopul activităţilor 

din Atelier realizat 

pentru un grup de 

tineri de la Centrul 

de Zi pentru 

Persoane Adulte cu 

Handicap 

„Luceafărul” din 

cadrul DGASPC 

Galaţi/ Atins 

1 

„Ecosistemul de 

pădure”/ „Materiale 

vegetale lemnoase și 

arta prelucrării lor”
 1
 

500 0 

  

Scopul activităţilor 

din cadrul 

proiectului e 

reprezentat de 

conştientizarea 

elevilor asupra 

necesităţii ocrotirii 

mediului 

înconjurător 

1 „Natura, toamna” 500 0 

  

Activitate 

educațională 

finalizată cu o 

expoziţie de pictură 

şi colaj ce reuneşte 

lucrări cu tematică 

florală şi faunistică 

realizate de către 

beneficiarii  

Centrului de Zi 

pentru Persoane 

Adulte cu 

„Alzheimer” Galaţi, 

în cadrul Campaniei 

de conştientizare 

„Ştim să trăim cu 

Alzheimer?” 

1 „Viață prin artă”
 2
 0 0 

  
Carnaval muzical 

organizat în 
1 

„3 Decembrie – Ziua 

Internaţională a 
0 0 
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colaborare cu 

Centrul de Zi 

„Luceafărul” pentru 

Adulţi cu Handicap 

DGASPC Galaţi 

Adulţilor cu Handicap”
 

2
 

  

Activitate 

educațională 

finalizată cu o 

expoziţie cu lucrări 

realizate de către 

beneficiarii 

Centrului de Zi 

„Luceafărul” pentru 

Adulţi cu Handicap 

DGASPC Galaţi, în 

timpul orelor de 

terapie 

ocupaţională: picturi 

în ulei pe lemn, 

sticlă, pânză şi 

materiale 

polimerice; podoabe 

şi obiecte decorative 

realizate prin 

quilling. 

1 „Idei meșteșugite”
 2
 0 0 

  

Proiect educaţional 

a făcut parte din 

cadrul 

evenimentelor 

expoziţiei anuale de 

crizanteme 

1 „Carnavalul toamnei” 500 0 

  

Proiect educaţional 

care a constat în 

conştientizarea 

elevilor asupra 

pericolelor 

reprezentate de 

fumat 

1 
„Ziua Mondială 

Antifumat” 
500 0 

  

Scopul proiectului 

constă în 

deprinderea 

cunoştinţelor 

teoretice, referitoare 

la  funcţiile 

organelor plantelor 

şi demonstrarea 

practică a relaţiilor 

dintre acestea; 

cunoaşterea 

temeinică a 

importanţei 

plantelor pentru 

mediul înconjurător 

1 „Hortus” 500 0 

  

Ateliere de lucru, 

colaborare cu 

Colegiul de 

Industrie 

Alimentară “Elena 

Doamna”/ Plantare 

de arbori în 

colaborare cu 

Școala gimnazială 

nr. 9/ Ateliere de 

lucru pe echipe 

1 

„Voluntar pentru o zi”/ 

„Eco educaţia, premisă 

pentru un bun cetăţean”
 

1
/„Olimpiadele K”

1
/ 

„Verdele din noi” 
1
 

0 0 
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pentru 

recunoașterea și 

condiționarea 

plantelor medicinale 

și aromatice. 

  

Activitate 

interactivă care a 

avut drept scop 

dobândirea de 

cunoștințe practice 

despre 

legumicultură și 

grădinărit în rândul 

a 200 elevi de la 10 

scoli gălățene. 

1 
"Legumicultura 

urbană" 
2
 

0 0 

  

Scopul proiectului a 

fost crearea unui 

spațiu public de 350 

m2, cu caracter 

tematic, alcătuit din: 

15 alveole cu plante 

având denumiri 

hazlii, o pergolă vie, 

un spațiu de discuții, 

cu bănci din lemn și 

un copac stilizat, 

panouri didactice cu 

informații din 

botanică și zoologie, 

camera  video live, 

mese de lucru 

pentru copii etc. 

1 ”Botanica Distractivă”
2
 0 0 

  

Proiect educaţional 

care şi-a propus 

conştientizarea ideii 

că animalele 

reprezintă o valoare 

indestructibilă, care 

trebuie protejată şi 

respectată 

1 

“4 aprilie: Ziua 

Internaţională a 

Animalelor fără 

Stăpân” 

500 0 

  

Proiect organizat în 

colaborare cu 

cercurile de biologie 

ale şcolilor, care va 

cuprinde: vizitarea 

expoziţiei 

permanente din 

Zoo; workshop 

având ca tematică 

protecţia mediului 

înconjurător; 

concurs interşcolar 

pe bază de 

chestionare 

1 
“10 mai: Ziua Păsărilor 

şi Arborilor” 
500 0 

  

Festivităţi cu tema 

„Copiii şi 

animalele”, care vor 

cuprinde: concurs 

de desen şi pictură 

cu tema „Animalul 

sălbatic îndrăgit”; 

concursuri 

interşcolare 

1 
“1 iunie: Ziua 

Copilului la Zoo” 
500 0 
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Vizionare de filme 

documentare, 

vizitarea Grădinii 

Zoologice, 

prezentarea de 

mamifere şi păsări 

rare din colecţia vie 

etc. 

1 

“9 august: Ziua 

Internaţională a 

Grădinilor Zoologice şi 

Parcurilor” 

500 0 

  

Acțiuni de educație 

a copiilor, care 

trebuie să cultive 

respectul și 

dragostea față de 

animale, informarea 

publicului vizitator 

pentru creșterea 

gradului de 

conștientizare 

asupra problemelor 

specifice privind 

bunăstarea 

animalelor 

1 
“4 octombrie: Ziua 

Mondială a 

Animalelor” 

500 0 

1
 Tematica iniţială a fost schimbată, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de cadrele didactice cu care 

instituţia colaborează în derularea activităţilor educaţionale. 
2
 Activităţi suplimentare, faţă de cele propuse iniţial. 

 
  4.6. Alte informații 
  În prezent, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi cuprinde 
următoarele structuri: 

 Secţia Muzeu – Expoziţii şi colecţii; 
 Secţia Acvarii – Expoziţii şi colecţii; 
 Compartimentul Planetariu/ Observator astronomic; 
 Secţia Grădina Botanică; 
 Secţia Grădina Zoologică, situată în Pădurea Gârboavele, com. Tulucești; 
 Compartimentul Relaţii publice, educaţie, informatizare; 
 Compartimentul Financiar – contabil; 
 Serviciul administrativ; 
 Compartimentul Marketing, Sala Auditoriu; 
 Oficiul juridic; 
 Compartimentul tehnic; 
 Compartimentul Resurse umane şi Secretariat. 

 
CAPITOLUL V. SARCINI PENTRU MANAGEMENT 

  Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management: 
 să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii; 
 să răspundă pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare şi gestionare a bunurilor 

materiale, a resurselor financiare şi a celor de personal; 
 să asigure respectarea prevederilor normelor şi normativelor în vigoare care reglementează 

activitatea fiscală şi asigurările sociale; 
 să asigure conducerea corespunzătoare a activităţii, în domeniul evidenţei contabile, conform 

legilor în vigoare; 
 să coordoneze activitatea de valorificare a colecţiilor muzeale prin organizarea de expoziţii, 

realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii din domeniul ştiinţei, 
informării şi comunicării, pe parcursul participării la conferinţe de specialitate; 

 să stimuleze circulaţia informaţiilor muzeale şi creșterea numărului de vizitatori, prin 
diversificarea serviciilor oferite de muzeu; 

 să urmărească procesul de creştere a volumului de documente digitizate din cadrul Complexului 
Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi;  

 să contribuie la atragerea de noi parteneri din ţară şi străinătate, prin iniţierea unor proiecte din 
domenii specifice, în scopul adaptării serviciilor la cerinţele şi aşteptările vizitatorilor; 

 să evalueze activitatea de actualizare şi gestionare permanentă a bazei de date referitoare la 
colecţii, prin sporirea numărului activităţilor de cercetare şi expoziţionale; 
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 să coordoneze activitatea de valorificare a colecţiilor muzeale prin organizarea de expoziţii, 

realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii din domeniul ştiinţei, 
informării şi comunicării, pe parcursul participării la conferinţe de specialitate; 

 să atragă noi vizitatori şi să coordoneze îmbogăţirea patrimoniului muzeal prin achiziţii sau prin 
donaţii; 

 să eficientizeze procesul de introducere a fişelor  privind reinventarierea colecţiilor muzeale 
conform noilor prevederi legale;  

 să sprijine obţinerea fondurilor de cercetare naţionale şi europene în vederea finanţării unor 
programe de cercetare pentru creşterea eficienţei şi performanţelor în domeniul cercetării 
ştiinţifice în cadrul fiecărei secţii muzeale; 

 să sprijine realizarea activităţilor de pedagogie muzeală care sunt esenţiale în educaţia noii 
generaţii de vizitatori; 

 să sprijine constituirea științifică, administrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului; 
 să sprijine cercetarea științifică, evidența, documentarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului; 
 să pună în valoare a patrimoniul în scopul cunoașterii, educării și recreerii; 
 să sprijine elaborarea și să pună în aplicare, atunci când este cazul, proiectele de restaurare, 

cercetare, punere în valoare și dezvoltare a patrimoniului; 
 să îndeplinească toate obligațiile care derivă din aprobarea proiectului de management și în 

conformitate cu hotărârile autorității, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în 
reglementările care privesc funcționarea instituției; 

 să asigure transmiterea către autoritate a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor 
necesare, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008, privind 
managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare. 

 
CAPITOLUL VI. STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL PROIECTULUI DE 

MANAGEMENT 
Subcapitolul 1.  
Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de  maxim  25 de pagini + anexe 

redactate cu font Times New Roman mărime 12, la 1 ½  distanţă, cu diacritice şi trebuie să conţină 
punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Complexului Muzeal de Științele 
Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, în perioada 2017 – 2020. 

În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi din 
Ordinul 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. 

În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care managerul  evaluat 
răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor  art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului 
Ministrului Culturii nr. 2799/2015, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată 
şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectului de management: 
a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi 

propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent; 
b) analiza activităţii Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi şi, în 

funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia; 
c) analiza organizării Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi şi 

propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz; 
d) analiza situaţiei economico-financiare a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 

Angheluţă” Galaţi; 
e) strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice Complexului 

Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, conform sarcinilor formulate de 
autoritate; 

f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către 
autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse. 

 
 Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale 
concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate. 
 
 Subcapitolul 2. 
  A. analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică 
de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent: 
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1. instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează aceleiași 

comunități; 
2. analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, 

amenințări); 
3. analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia; 
4. propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse 

de informare); 
5. grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu; 
6. profilul beneficiarului actual. 
  B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 
1. analiza programelor și a proiectelor instituției; 
2. concluzii: 

2.1. reformularea mesajului, după caz; 
2.2. descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii. 

  C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, 
după caz: 
1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente; 
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 
3. analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii și/sau 

externalizate; 
4. analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului instituției, 

propuneri de îmbunătățire; 
5. viziunea proprie asupra utilizării instituției delegării, ca modalitate legală de asigurare a 

continuității procesului managerial. 
  D. Analiza situației economico-financiare a instituției: 
1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații 

solicitate/obținute de la instituție: 
1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii); 
1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, 
colaboratori; cheltuieli de capital); 

2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în perioada/perioadele 
indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații solicitate/obținute de 
la instituție: 

 
Nr. 
crt. 

Programul/ 
proiectul 

Devizul estimat Devizul realizat 
Observații, 

comentarii, concluzii 
(1) (2) (3) (4) (5) 
     
 Total: Total: Total:  
 
3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituției: 
3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție de 
tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, expoziții, servicii 
infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife 
practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea 
celorlalte facilități practicate; 
3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției; 
3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 
autorități publice locale; 

 
4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor: 
4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 
4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 
4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație; 
4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 
individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile); 
4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

a) din subvenție; 
b) din venituri proprii. 

  E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, conform sarcinilor 
formulate de autoritate: 
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Propuneri, pentru întreaga perioadă de management: 
1. viziune; 
2. misiune; 
3. obiective (generale și specifice); 
4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 
5. strategia și planul de marketing; 
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 
7. proiectele din cadrul programelor; 
8. alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management. 
  F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o 
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a 
veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse 
 
1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului: 
 
Nr. 
crt. 

Categorii Anul … … Anul … 

(1) (2) (3) (…) (…) 

1. 

TOTAL VENITURI, din care: 
 
1.a. venituri proprii, din care 
1.a.1. venituri din activitatea de bază 
1.a.2. surse atrase 
1.a.3. alte venituri proprii 
1.b. subvenții/alocații 
1.c. alte venituri 

   

2. 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 
 
2.a. Cheltuieli de personal, din care 
2.a.1. Cheltuieli cu salariile 
2.a.2. Alte cheltuieli de personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din 
care 
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 
2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 
2.b.4. Cheltuieli de întreținere 
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 

   

 
2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului: 

2.1. la sediu; 
2.2. în afara sediului. 

 
3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată 
 

Nr. 
crt. 

Program 
Scurtă 

descriere a 
programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

Denumirea 
proiectului 

Buget prevăzut 
pe program 

(lei)* 
Primul an de management 

1.      
…      
…      

Al doilea an de management 
1.      
…      
…      

Al treilea an de management 
1.      
…      
…      

*
Bugetul alocat pentru programul minimal. 
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 CAPITOLUL VII. ALTE PRECIZĂRI 
 Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la 
Serviciului de Management al Resurselor Umane, Sănătate și Securitate în Muncă și Asigurarea 
Calității din cadrul Consiliului Județean Galați, la telefon: 0236411099, fax: 0236460703, e-mail: 
conducere@cjgalati.ro, domnul Coca Ionel. 
 
 CAPITOLUL VIII. ANEXE 
 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul Caiet de obiective. 
 Anexa nr. 1: Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Muzeal de Științele 
Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
328/29.10.2009. 
 Anexa nr. 2: Organigrama și Statul de funcții ale Complexului Muzeal de Științele Naturii 
„Răsvan Angheluță” Galați, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați, nr. 70/26.06.2015. 
 Anexa nr. 3: Bugetul aprobat al Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan 
Angheluță” Galați – pe ultimii trei ani. 
 

Anexa nr. 1 
 

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE 
AL COMPLEXULUI  MUZEAL  DE  ŞTIINŢELE  NATURII GALAŢI 

 
„COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII” Galaţi a luat fiinţă prin Decizia 

nr.230/02.11.1990 a Prefecturii Judeţului Galaţi şi are sediul în Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 
6A,  judeţul Galaţi (inaugurat în luna mai 2003), având ca nucleu Muzeul de Ştiinţele Naturii 
Galaţi, înfiinţat în anul 1953 pe baza colecţiei învăţătorilor Paul şi Ecaterina Paşa.  

Complexul muzeal are o siglă şi ştampilă (sigiliu) proprii,  care se aplică pe documentele 
oficiale emise, iar toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc. vor conţine obligatoriu 
heraldica specifică instituţiei, alături de denumirea completă a acesteia cu indicarea sediului, a 
numărului de telefon, fax, adresă de e-mail, a contului de trezorerie şi a codului fiscal.   
 

CAPITOLUL  I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1. COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII GALAŢI, denumit în 

continuare „complex muzeal”, este ordonator terţiar de credite, cu personalitate juridică, întreaga 
activitate a acestuia desfăşurându-se în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu 
prevederile prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare (denumit în continuare R.O.F.). 
Activitatea sa de bază este identificarea, colectarea, achiziţionarea, conservarea, cercetarea şi 
valorificarea ştiinţifică şi expoziţională a florei şi faunei naţionale şi internaţionale, cu valoare 
documentară, ştiinţifică, în scopul formării şi cultivării spiritului etic şi estetic, a diversificării 
mijloacelor de educaţie ecologică şi conservarea biodiversităţii. 

Art.2. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi este o instituţie publică de cultură şi 
cercetare, permanentă, de importanţă judeţeană, aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului 
Judeţului Galaţi, care are competenţa de înfiinţare, organizare şi dezvoltare a acesteia, sub 
autoritatea profesională a Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Galaţi, sub 
coordonarea ştiinţifică a Ministerului Culturii şi Cultelor, în conformitate cu prevederile Legii 
muzeelor şi colecţiilor publice nr. 311/2003, a Legii nr.12/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 311/2003 şi a Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.3. (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 
organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii ale Complexului muzeal, avizate de Consiliul 
de Administraţie, se aprobă de către Consiliul Judeţului Galaţi, pe baza proiectelor şi documentaţiei 
asigurate în termenele prevăzute, de către conducerea Complexului muzeal. În bugetul de venituri şi 
cheltuieli vor fi evidenţiate distinct fondurile destinate activităţii, cheltuieli materiale şi de personal 
şi dotări proprii.  
(2) Angajaţii au obligaţia de a realiza sarcinile potrivit Regulamentelor instituţiei precum şi fişei 
postului.  
(3) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de dezvoltare ale Complexului muzeal este asigurată 
din subvenţii bugetare acordate de la bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi din unele 
venituri proprii, legal constituite. Veniturile proprii (gestionate în regim extrabugetar, conform 
dispoziţiilor legale în vigoare) provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzeu şi din colecte 
publice, din donaţii şi sponsorizări, din alte activităţi specifice. 
(4) Finanţarea activităţii Complexului muzeal se realizează conform următoarelor principii: 
a) finanţarea programului minimal anual se asigură din subvenţii acordate de la bugetul judeţean; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 6 din iunie 2017 
b) finanţarea programelor, altele decât cele din programul minimal, se asigură din veniturile proprii 
corelate cu subvenţii acordate de la bugetul Consiliului judeţului; 
c) cheltuielile de personal şi cheltuielile pentru întreţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea bazei 
materiale a instituţiei se asigură din subvenţii acordate de la bugetul Consiliului judeţului, după caz, 
corelate cu veniturile proprii; 
d) cota din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrare se poate 
reţine în procentul maxim prevăzut de lege şi se utilizează în totalitate şi exclusiv pentru finanţarea 
cheltuielilor materiale şi servicii. 
(5) Tarifele pentru serviciile oferite de Complexul muzeal sunt propuse de conducerea acestuia, 
stabilite în condiţiile legii şi aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi. La termenele 
solicitate, instituţia depune la direcţia de specialitate a Consiliului Judeţului Galaţi, planul de 
activitate anual, proiectul de buget, pentru a fi analizate şi supuse aprobării Consiliului Judeţului, 
precum şi execuţia bugetară, balanţele şi bilanţurile trimestriale şi anuale. De execuţia bugetară 
răspund: Directorul general al muzeului şi contabilul şef. 
(6) Complexul muzeal poate beneficia de bunuri materiale şi fonduri băneşti primite sub forma de 
servicii, donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale;  
liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii cu  sarcini care ar 
afecta autonomia culturală a instituţiei sau dacă acestea nu contravin obiectului de activitate al 
acesteia. 

Art.4. (1) Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi este o instituţie publică de cultură 
aflată în serviciul comunităţii şi al dezvoltării sale, care îşi desfăşoară activitatea potrivit strategiei 
promovate de Consiliul Judeţului Galaţi, a identităţii culturale naţionale în circuitul mondial de 
valori, asigurând accesul publicului la expoziţiile de bază şi temporare, conform unui orar adecvat, 
oferind informaţii referitoare la bunurile expuse şi organizând acţiuni cu caracter cultural-ştiinţific 
şi educativ pentru grupuri organizate. 
(2) Activitatea instituţiei se desfăşoară  pe baza planurilor de activitate anuale, avizate de Consiliul 
Ştiinţific şi aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi. 

Art.5. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi are următoarele funcţii muzeale 
generale: 
a) teritoriale - naţionale, de valorificare a elementelor de faună şi floră din diferite ecosisteme ale 
ţării, cu preponderenţă Moldova şi Doborgea şi diversificarea mijloacelor de educaţie ecologică în 
spiritul conservării biodiversităţii; 
b) ştiinţifică - realizată prin cercetarea fundamentală şi pe domenii, conform categoriilor de bunuri 
din sfera sa de referinţă şi dezvoltarea patrimoniului muzeal; 
c) valorificare cultural-educaţională şi divertisment - punerea în valoare a patrimoniului muzeal în 
scopul cunoaşterii, educării şi recreării publicului prin organizarea de servicii publice (relaţii cu 
publicul vizitator - contact direct, educaţie prin pedagogie muzeală şi proiecţie de filme, informare -
, cu alte instituţii muzeale şi extramuzeale, inclusiv internaţionale, precum şi organizare 
expoziţională, organizare de manifestări culturale naţionale şi internaţionale, în incinta şi în afara 
muzeului, muzeoturism); 
d) regională şi universală – prin organizarea de expoziţii temporare, în colaborare cu alte state cu 
care ţara noastră are încheiate acorduri culturale, organizarea şi participarea la simpozioane şi 
congrese ştiinţifice internaţionale, urmărind prezentarea şi integrarea valorilor biodiversităţii 
naţionale în circuitul mondial; 
e) funcţia managerială, de marketing şi administrativă (conducerea muzeului ca instituţie culturală 
activă şi eficientă, asigurarea serviciilor către public pe baza legilor economiei de piaţă, studiul 
privind publicul ţintă şi potenţial, studiul şi acţiunea de susţinere a imaginii instituţiei – presa, 
instituţii publice şi private, parteneri internaţionali, atragerea de fonduri şi realizarea de proiecte 
culturale, gestionarea Complexului muzeal, administrarea Complexului muzeal – aprovizionare, 
pază, securitate, măsuri de P.S.I., activităţi financiar-contabile, de resurse umane şi de consultanţă 
juridică).  

Art.6. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi are obligaţia să evalueze şi să 
reevalueze bunurile deţinute, să organizeze evidenţa administrativă şi ştiinţifică a patrimoniului 
constituit, datele referitoare la bunurile din colecţiile sale fiind consemnate în documente autorizate 
privind determinarea şi valoarea lor. Sistemul de evidenţă, protecţia bunurilor patrimoniale şi 
valorificarea acestora se fac conform prevederilor legale.   

Art.7. În vederea organizării unor expoziţii sau participări la evenimente culturale, 
împrumutul muzeal, la nivel naţional sau internaţional, se face, de regulă, pe bază de reciprocitate şi 
în condiţiile legii, cu obligaţia părţii primitoare de asigurare a integrităţii materialului în cauză. 
 Art.8. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi beneficiază de drepturile de autor 
conferite prin lege, pentru toate formele de valorificare a bunurilor din colecţiile sale. Dreptul de 
reproducere prin diferite mijloace şi sub orice formă a materialului din colecţiile proprii este 
rezervat exclusiv instituţiei muzeale.  
 Art.9. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi are următoarele scopuri principale: 
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a) gestionarea şi creşterea patrimoniului muzeal, asigurarea securităţii şi integrităţii sale; 
b)   întocmirea şi păstrarea evidenţelor ştiinţifice, tehnice şi administrative; 
c) conservarea patrimoniului muzeal, protecţia şi prevenirea împotriva factorilor dăunători sau 
distructivi, iar în caz de îmbolnăvire, combaterea prin lucrări specifice; 
d)  cercetarea colecţiilor şi a tuturor aspectelor legate de acestea şi valorificarea lor prin mijloace 
specifice, în special prin expoziţii, publicaţii ştiinţifice; 
e) răspândirea şi popularizarea cunoştinţelor acumulate prin studierea patrimoniului, mediatizarea 
valorilor deţinute şi a tuturor manifestărilor cultural-educative şi editarea de lucrări de popularizare; 
f) achiziţionarea de valori obiectuale şi de alte bunuri culturale; 
g) asigurarea serviciilor pentru educaţie, agrement şi recreare, divertisment. 

Art.10. Metodele pe care le întrebuinţează Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi 
pentru atingerea scopurilor de bază şi care constituie obiect de răspundere pentru fiecare persoană în 
parte, sunt următoarele: 
a) organizarea corespunzătoare a depozitelor şi colecţiilor; 
b) verificarea permanentă a stării de sănătate şi a gestiunii colecţiilor şi aplicarea metodelor 
ştiinţifice de conservare; 
c) întocmirea şi organizarea aparatului ştiinţific necesar colecţiilor, completarea sistematică a 
acestuia şi introducerea în baza de date a tuturor informaţiilor noi; 
d) efectuarea de cercetări complexe (studii, investigaţii, expediţii, cercetări tematice), în domeniul 
muzeografiei şi conservării.  

Art.11. Materialele ştiinţifice culese de pe teren servesc la completarea colecţiilor 
Complexului muzeal, iar rezultatele cercetărilor ştiinţifice folosesc la: 
a) elaborarea de proiecte tematice şi de organizare expoziţională, de materiale scrise pentru 
prezentarea patrimoniului în expoziţii; 
b) organizarea colecţiilor şi expoziţiilor de bază, permanente şi temporare; 
c) organizarea de expoziţii temporare in incinta instituţiei şi în afara acesteia, pe teme ce se înscriu 
în profilul muzeului; 
d) redactarea unor studii şi lucrări cu conţinut ştiinţific în vederea publicării lor; 
e) organizarea unor sesiuni ştiinţifice evidenţiind rezultatele muncii de cercetare prestate de 
specialiştii Complexului muzeal  şi dezbaterea proiectelor de dezvoltare a unităţilor muzeale sau 
analiza realizărilor de etapă; 
f) organizarea unor conferinţe de popularizare însoţite de material ilustrativ, în cadrul propriu al 
instituţiei sau în cadrul altor instituţii; 
g) organizarea şi realizarea unor schimburi de publicaţii, expoziţii, schimburi de experienţă cu 
muzee şi instituţii de profil;  
h) activităţi specifice de Pedagogie muzeală, conform protocoalelor încheiate cu cadrele didactice 
din şcoli, licee; 
i) organizarea unor activităţi din procesul instructiv şi aplicativ universitar, în baza protocoalelor de 
colaborare încheiate cu universităţi; 
j) prestarea altor activităţi ţinând de profilul specific Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi.  
Rezultatele mai sunt valorificate în: broşuri, cataloage, albume, tipărituri cu caracter de popularizare 
(articole în revistă, în presă, în ghiduri, pliante, cărţi poştale, afişe, fluturaşi, diapozitive). 
 Art.12. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi are ca obiect principal de activitate 
desfăşurarea unor activităţi cultural-educative cu publicul vizitator, de prezentare în expoziţiile sale 
a naturii, a bogăţiilor ei faunistice şi floristice, a informaţiilor ştiinţifice legate de acestea. 

Art.13. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi iniţiază şi desfăşoară proiecte şi 
programe culturale în domeniul educaţiei permanente, urmărind cu consecvenţă: 
a) organizarea şi desfăşurarea de activităţi expoziţionale temporare, permanente şi itinerante; 
b) organizarea sau susţinerea activităţii de documentare a expoziţiilor temporare sau permanente; 
c) organizarea şi difuzarea de filme documentare pentru public prin folosirea informaţiei despre 
patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în vigoare; 
d) iniţierea programelor adecvate de petrecere a timpului liber a copiilor; stimularea creativităţii şi 
talentului; 
e) dezvoltarea schimburilor culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale; 
f) editarea şi difuzarea de publicaţii ştiinţifice de cultură, de popularizare a periodicelor 
„NATURALIA”, anuarul instituţiei, constituie instrumentul ştiinţific de comunicare şi colaborare 
cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate;  
g)  asigură participarea la cursuri de perfecţionare pentru personalul propriu; 
h) organizează şi realizează alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu prevederile 
legale în vigoare.  
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CAPITOLUL  II 

ATRIBUŢII, COMPETENŢE, ACTIVITĂŢI 
 

Art.14. (1) Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, prin maniera în care este 
organizat, ca o instituţie de tip „complex muzeal”, armonizează activităţile unei instituţii muzeale 
cu acelea ale unei instituţii de cercetare ştiinţifică şi de patrimoniu cultural. 
(2) Complexul muzeal, prin activitatea pe care o desfăşoară, înlesneşte publicului accesul spre 
valorile patrimoniale, judeţene, naţionale şi europene, oferind elevilor şi studenţilor un cadru 
adecvat pentru înţelegerea fenomenelor artistice şi cele ale ştiinţelor naturii. 
(3) Complexul muzeal, potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de 
organizare, are următoarele atribuţii:  
a) dezvoltarea, promovarea şi elaborarea de programe şi proiecte culturale educaţionale; 
b) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a 
programelor culturale aprobate, de a căror realizare răspunde; 
c) colectează, clasează, evidenţiază, conservă, colecţionează şi expune  obiectele şi materialele 
muzeale cu valoare ştiinţifică patrimonială; documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi, după 
caz, a achiziţionării de obiecte de patrimoniu cultural pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor 
sale; 
d) realizează lucrările de conservare şi protecţie a obiectele şi materialelor biologice deţinute pentru 
prelungirea existenţei lor în timp, prin serviciul şi laboratoarele proprii de conservare; 
e) realizează materiale de prezentare şi popularizare a bunurilor din colecţiile sale (monografii, 
reviste, cataloage, pliante, ilustrate, afişe, filme, casete, site ş.a.) şi  promovează metodologii 
tradiţionale şi moderne de comunicare a colecţiilor către alţi beneficiari;  
f) efectuează studii şi cercetări pentru dezvoltarea colecţiilor muzeale şi valorificarea ştiinţifică a 
colecţiilor sau a unor aspecte de educaţie ecologică, etică şi estetică, de educaţie civică, prin revista 
de comunicări ştiinţifice „NATURALIA” a Asociaţiei Mezeografilor Naturalişti din România şi 
prin alte publicaţii de specialitate din ţară şi străinătate; 
g) valorificarea culturală, instructiv-educativă şi recreativă a patrimoniului pe care îl deţine, prin 
expunerea în expoziţiile permanente şi în expoziţii temporare, organizate atât la sediu cât şi în alte 
spaţii de expoziţii, din ţară şi din străinătate, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind patrimoniul 
cultural naţional mobil; 
h) contactul permanent cu publicul de toate categoriile, cu mediile de informare, cu organisme 
culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, muzee, organisme şi foruri internaţionale 
precum UNESCO, ICOM, ICOMOS, CIDO etc.. 

Art.15. Pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor sale, Complexul muzeal desfăşoară 
următoarele activităţi: 
a) cercetează patrimoniul pe care îl deţine, conform programelor anuale şi de perspectivă; 
b) iniţiază, organizează şi participă la realizarea unor programe de promovare a cercetărilor 
ştiinţifice proprii, a realizărilor deosebite din domeniile cercetării ştiinţifice şi tehnice, cultură, 
învăţământ, pentru valorificarea patrimoniului biodiversităţii naţionale şi internaţionale; 
c) urmăreşte îmbogăţirea permanentă a colecţiilor prin: achiziţii, donaţii, colectare din teren şi 
cercetări biologice; 
d) realizează evidenţa primară şi ştiinţifică a tuturor materialelor intrate în patrimoniul său; 
e) organizează cercetarea ştiinţifică a bunurilor din colecţiile sale şi realizează cataloage şi repertorii 
de colecţie; 
f) asigurarea conservării, depozitării, circuitului şi valorificării ştiinţifice şi expoziţionale a 
bunurilor patrimoniale, conform normativelor specifice; 
g) organizează expoziţii de bază permanente, temporare şi itinerante şi asigură actualizarea 
periodică a expoziţiilor de bază; 
h) valorifică patrimoniul muzeal şi rezultatele cercetării ştiinţifice prin sesiuni de comunicări, 
simpozioane, colocvii, ghidaje tematice şi seri muzeale, prin realizarea şi difuzarea de filme 
documentare ştiinţifice, articole de prezentare în presa scrisă, audio şi video, precum şi prin alte 
forme; 
i) efectuează expertize pentru atestarea valorii şi importanţei diferitelor materiale, la solicitarea unor 
persoane fizice, instituţii de stat, organizaţii non-guvernamentale. 

Art.16. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi asigură asistenţă de specialitate pentru 
alte muzee, colecţii şcolare sau particulare, privind normele de conservare şi securitate a bunurilor 
de patrimoniu şi realizează valorificarea ştiinţifică, culturală, instructivă şi recreativă a obiectelor 
din colecţiile respective. 

Art.17. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi menţine contactul permanent cu 
mediile de informare, cu societăţi, fundaţii şi organisme culturale, unităţi de învăţământ, institute de 
cercetare, organisme şi foruri naţionale şi internaţionale pentru prezentarea şi valorificarea 
patrimoniului. 
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Art.18. Prin secţiile şi laboratoarele sale de conservare, foto-video-desen, Complexul 

muzeal poate realiza copii de pe bunuri muzeale sau poate presta servicii de specialitate pentru 
persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor legale.  
 Art.19. Complexul muzeal poate organiza programe de studiu şi practică pentru elevi, 
studenţi, doctoranzi, tineri specialişti în formare sau profesori din ţară, poate organiza cercuri, 
concursuri pentru elevi, în colaborare cu unităţile de învăţământ, cercetare şi perfecţionare a 
persoanelor şi cadrelor interesate. 
 Art.20. Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor care decurg din 
funcţiile sale specifice, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi are o structură organizatorică 
şi un stat de funcţii proprii, colaborând cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, 
persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de 
interese de grup. 
 
 

CAPITOLUL  III 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Art.21. (1) Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi are o structură organizatorică 

proprie, cu rol strategic în derularea activităţilor muzeale şi o serie de secţii, servicii, compartimente 
şi de laboratoare care îndeplinesc activităţi auxiliare funcţiilor de bază, după cum urmează: 

- Director General; 
- Consiliul de Administraţie; 
- Consiliul Ştiinţific; 
- Director Ştiinţific; 
- Director Economic; 
- Secţia Muzeu; 
- Secţia Acvarii; 
- Compartimentul Planetariu / Observator Astronomic; 
- Secţia Grădina Botanică; 
- Secţia Grădina Zoologică; 
- Serviciul Relaţii Publice, Educaţie, Informatizare; 
- Compartimentul Marketing, Sala Auditoriu; 
- Compartimentul Tehnic; 
- Compartimentul Resurse umane şi Secretariat; 
- Oficiul Juridic; 
- Serviciul Administrativ; 
- Compartimentul Financiar - Contabil.  

(2) Complexul muzeal asigură realizarea obiectivelor stabilite la nivel de instituţie, prin 
implementarea propriilor strategii şi politici de dezvoltare, armonizate cu strategiile naţionale, 
regionale şi judeţene. 
(3) Structura organizatorică şi numărul de personal se aprobă de către Consiliul Judeţului Galaţi, în 
condiţiile legii. 
(4) Complexul muzeal îşi desfăşoară activitatea în următoarele imobile: 
a) imobilul din Galaţi, str. Regiment 11 Siret, în care se află sălile expoziţiilor permanente şi 
temporare şi pentru activităţi ştiinţifice, instructive şi cultural-educative; sala Auditoriu,  arhiva, 
depozitele, laboratoarele de conservare a patrimoniului muzeal, birourile personalului de conducere, 
de specialitate şi cel tehnic-administrativ; 
b) imobilul din comuna Vânători, Pădurea Gârboavele, unde funcţionează Grădina Zoologică, 
destinat expoziţiilor permanente, biroul pentru personalul de specialitate şi o sală de conferinţe. 
 

CAPITOLUL IV 
PATRIMONIUL 

 
Art.22. (1) Patrimoniul Complexului Muzeal este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi 

imobile, drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial, asupra unor bunuri aflate în proprietatea 
publică sau privată a judeţului - conform listelor de inventar - pe care le administrează în condiţiile 
legii. 
(2) Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin: cercetări, achiziţii, donaţii, precum şi prin 
preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri materiale şi culturale 
venite din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice 
de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. 
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(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Complexului muzeal se gestionează potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie 
prevăzute de lege, în vederea protejării acestora. 

Art.23. Atât bunurile mobile, cât şi cele imobile sunt înscrise în inventarele instituţiei, pe 
baza cărora se ţine evidenţa generală a întregului patrimoniu, de către compartimentul financiar-
contabil. 
 

CAPITOLUL V 
PERSONALUL ŞI CONDUCEREA 

 
Art.24. Atribuţiile personalului încadrat în Complexul muzeal sunt cele prevăzute în fişele 

postului, personalul angajat trebuind să îndeplinească criteriile de competenţă şi pregătire 
profesională specifică, stabilite de legislaţia în vigoare. 
 Art.25. (1) Personalul Complexului Muzeal se structurează în personal de conducere, de 
specialitate şi personal auxiliar. Angajarea  şi  promovarea  acestuia  se  face  prin  concurs/examen, 
de către Directorul general, cu respectarea condiţiilor de studii de specialitate şi de vechime şi a 
prevederilor legislaţiei în vigoare. 
(2) Personalul de specialitate al muzeului este format din specialişti cu studii superioare sau cu 
studii medii, ale căror funcţii de execuţie, grade şi trepte sunt stabilite potrivit statului de funcţii. 
(3) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, postuniversitar sau preuniversitar încadraţi în 
Complexul muzeal, se specializează prin cursuri de formare şi atestare în muzeologie şi conservare, 
organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură sau prin alte forme instituţionalizate. 

Art.26. (1) Conducerea generală a activităţii instituţiei este asigurată de către Directorul 
general.  
(2) Angajarea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac, potrivit legii, prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţului Galaţi.  

 
CAPITOLUL VI 

ORGANE ŞI ORGANISME DE CONDUCERE 
 

Art.27. (1) Consiliul de Administraţie este un organ colectiv de conducere, cu rol  
deliberativ, numit la propunerea directorului general al instituţiei, prin Hotărârea Consiliului 
Judeţului Galaţi. Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie 
se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul Judeţului, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
(2) Conducerea Complexului muzeal este exercitată de către un director general, un director 
ştiinţific şi de către un director economic, care coordonează şi controlează activităţile desfăşurate în 
cadrul instituţiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Complexului muzeal, în vederea realizării obiectivelor stabilite.  

Art.28. În domeniul cercetării ştiinţifice, a organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor 
muzeale şi activităţilor culturale din cadrul instituţiei, consultanţa de specialitate este asigurată de 
un Consiliu Ştiinţific, cu rol consultativ, alcătuit din specialişti de profil din cadrul Complexului 
muzeal, precum şi din personalităţi din afara instituţiei şi condus de către directorul ştiinţific al 
instituţiei. Membrii Consiliului Ştiinţific sunt numiţi prin decizia directorului general, cu avizul 
Consiliului de Administraţie. 

Art.29. În cadrul Complexului muzeal mai funcţionează Comisia de evaluare şi de achiziţii 
de bunuri culturale, precum şi alte comisii tehnice, de specialitate înfiinţate pe domenii de activitate. 
Membrii acestor comisii sunt numiţi prin decizie a directorului general. 

Art.30. (1) Consiliul de Administraţie este format din 7 membri, 5 desemnaţi de Directorul 
general al muzeului şi 2 de către Consiliul Judeţului Galaţi. Consiliul de Administraţie are şi un 
secretar, numit prin decizie de către director.  
(2) Directorul general al muzeului este preşedintele Consiliului de Administraţie. 
(3) Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare, sau ori de câte ori este 
necesar, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul 
membrilor Consiliului. 
(4) Şedinţele Consiliului de Administraţie se ţin în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din 
numărul membrilor săi şi sunt conduse de către un preşedinte de şedinţă, ales prin rotaţie dintre 
membrii Consiliului, la şedinţa anterioară. 
(5) Pentru adoptarea sau avizarea materialelor supuse dezbaterii, inclusiv pentru alegerea 
preşedintelui şedinţei următoare, este necesar votul a cel puţin jumătate plus unu din membrii 
prezenţi. 
(6) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special (fiind îndosariate într-un 
dosar special), sub semnătura preşedintelui de şedinţă şi sunt semnate de toţi membrii prezenţi, 
Directorul general urmărind punerea în practică a hotărârilor adoptate. 
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Art.31. Principalele atribuţii ale Consiliul de administraţie sunt următoarele: 

 a) avizează organizarea de studii, sondaje, anchete etc. privind conţinutul şi perspectivele 
dezvoltării şi diversificării activităţilor Complexului muzeal; hotărăşte direcţiile de dezvoltare ale 
instituţiei; 
b) dezbate şi avizează planurile anuale de activitate (de cercetare ştiinţifică, de expoziţii, de 
tipărituri, de conservare, de colaborare cu alte instituţii din ţară şi din străinătate), raportul anual de 
activitate şi programele de perspectivă; 
c) avizează programele de activitate curentă şi de perspectivă, programele şi proiectele ştiinţifice, 
muzeale, educative şi culturale ale instituţiei, cu consultarea prealabilă, în cazul documentelor cu 
caracter ştiinţific, a Consiliului ştiinţific;  
d) avizează planurile de management conţinând strategiile şi măsurile necesare pentru punerea în 
practică a acestor programe şi proiecte, responsabilităţile nominale, mijloacele şi termenele lor de 
aplicare; 
e) avizează modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele realizate ca venituri proprii, 
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; casarea mijloacelor fixe materiale şi măsurile de 
valorificare a acestora; 
f) analizează măsurile de pază, securitate, prevenire contra incendiilor şi de intervenţie în cazul 
calamităţilor naturale, precum şi orice alte măsuri de protejare a publicului, a personalului şi a 
patrimoniului Complexului muzeal în diverse situaţii specifice;  
g) dezbate şi avizează proiectul Statului de funcţii prezentat de Directorul general, pe care-l supune 
spre aprobare Consiliului Judeţului Galaţi; 
h) Consiliul de Administraţie hotărăşte adoptarea următoarelor regulamente: 
- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific; 
- Regulament privind accesul personalului şi publicului în muzeu; 
- Regulamentul şi planul de pază; 
- Regulamentul sistemului informatic 
i) avizează componenţa Consiliului Ştiinţific; 
j) analizează şi avizează măsurile de perfecţionare şi specializare propuse de Consiliul Ştiinţific sau, 
după caz, de director; 
k) avizează promovarea, premierea sau alte forme de recompensare materială sau morală ori, după 
caz, sancţionarea salariaţilor, pe baza rezultatelor individuale; 
l) avizează soluţionarea contestaţiilor depuse de salariaţi referitor la calificative sau sancţiuni; 
m) analizează şi avizează orice alte propuneri, materiale, documente emise de Directorul general; 
n) avizează planul de expoziţii permanente şi temporare ale instituţiei; 
o) propune, spre aprobarea Consiliului Judeţului Galaţi, orarul de funcţionare al instituţiei şi 
expoziţiilor, taxele de vizitare şi tarifele de închiriere; 
p) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii pentru salariaţi, 
pentru protejarea acestora faţă de orice noxe la care aceştia pot fi expuşi în activitatea desfăşurată; 
r) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară, balanţa şi bilanţul anuale; 
s) îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit hotărârii Consiliului Judeţului Galaţi. 
 Art. 32. (1) Consiliul ştiinţific este un organism de specialitate, cu rol consultativ şi este 
stabilit pe o perioadă de 4 ani, ai cărui membri sunt numiţi prin decizia Directorului general. Din 
Consiliul Ştiinţific pot face parte muzeografi (salariaţi ai instituţiei) cât şi personalităţi ale vieţii 
ştiinţifice din domeniu. 
(2) Consiliul Ştiinţific este condus de un preşedinte, care este Directorul gen. adj. (ştiinţific) al 
instituţiei, asistat de un secretar, ambii numiţi prin decizia directorului general. 
(3) Numărul membrilor Consiliului Ştiinţific nu poate fi mai mic de 3 şi mai mare de 7 persoane.  
Acest organism se întruneşte trimestrial în sesiuni ordinare, sau ori de câte ori este nevoie, în sesiuni 
extraordinare, procesele verbale ale sesiunilor consemnându-se într-un registru special sub 
semnătura preşedintelui şi se comunică directorului general. Convocarea sesiunilor ordinare se face 
de către preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Sesiunile extraordinare pot fi convocate de preşedinte, 
fie de cel puţin jumătate plus unu din membrii Consiliului Ştiinţific cu cel puţin 24 ore înainte. 
Pentru adoptarea sau avizarea materialelor, lucrărilor etc., supuse dezbaterii este necesar votul a cel 
puţin jumătate plus unul din numărul membrilor prezenţi. 
 Art.33. Consiliul ştiinţific are următoarele atribuţii: 
a) propune teme, programe şi direcţii de cercetare; 
b) analizează raportul ştiinţific anual al activităţilor de cercetare din cadrul instituţiei; 
c) întocmeşte, dezbate şi avizează programele anuale şi de perspectivă de cercetare ştiinţifică ale 
instituţiei şi face propuneri; 
d) analizează şi avizează pentru publicare lucrările de cercetare elaborate de specialiştii instituţiei, 
de alţi specialişti sau de terţe persoane, precum şi cele realizate pe bază de contracte de colaborare 
pe perioadă determinată;   
e) organizează şi avizează atât tematica cât şi conţinutul ştiinţific al tuturor manifestărilor ştiinţifice 
şi ale expoziţiilor temporare; 
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f) analizează şi supune aprobării Consiliului de Administraţie, planul anual de expoziţii permanente 
şi temporare ale instituţiei; 
g) propune programul de activităţi cu publicul; 
h) avizează tematica sesiunilor de comunicări ştiinţifice în cadrul instituţiei sau cu participarea altor 
specialişti; 
i) analizează şi avizează publicaţiile ştiinţifice elaborate sau coordonate de instituţie şi face 
propuneri;  
j) analizează şi avizează tematicele ştiinţifice de organizare sau reorganizare a expoziţiilor de bază, 
sau a unor sectoare ale acestora; 
k) propune premierea sau alte forme de recompensare materială sau morală a salariaţilor angrenaţi 
în activitatea de cercetare, pe baza rezultatelor obţinute; se ocupă de pregătirea personalului nou 
angajat; 
l) propune modalităţi de colaborare cu instituţii similare de cercetare şi elaborarea unor lucrări de 
mare anvergură; avizează programele de colaborare cu forurile ştiinţifice din cadrul instituţiei şi din 
afara acesteia; 
m) analizează lucrările depuse la sfârşitul fiecărei etape de cercetare de către muzeografi şi 
întocmeşte referate; 
n) avizează solicitările salariaţilor privind acordarea de burse de specializare în străinătate; 
o) îndeplineşte orice atribuţii de natură să asigure buna desfăşurare a activităţii expoziţionale, de 
cercetare ştiinţifică şi de valorificare a patrimoniului muzeal, încredinţate de Consiliul de 
Administraţie sau de Directorul general.  
 Art.34. Directorul general conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în 
raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din 
străinătate.  

Art.35. Directorul general este preşedintele Consiliului de administraţie şi îndeplineşte, în 
condiţiile legii, următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi: 
1) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei, fiind numit pe bază de concurs, prin hotărâre, 
de către Consiliul Judeţului Galaţi şi coordonează activitatea tuturor secţiilor muzeale, serviciilor, 
compartimentelor (marketing, tehnic,  resurse umane si secretariat, oficiul juridic si serviciul 
administrativ), a directorului ştiinţific şi directorului economic. 
2) reprezintă şi angajează juridic, profesional şi financiar instituţia în relaţiile oficiale cu 
organismele de stat şi cu terţii, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; 
3) îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar de credite şi răspunde de utilizarea eficientă, cu 
respectarea prevederilor legale, a bugetului instituţiei şi a altor surse de venituri; 
4) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;  
5) elaborează concepţia generală privind dezvoltarea instituţiei, precum şi programul de aplicare a 
acesteia;  
6) stabileşte strategiile manageriale, pe ansamblul instituţiei şi cele sectoriale, urmărind aplicarea 
acestora împreună cu şefii de departamente; 
7) stabileşte atribuţiile de serviciu, conform prezentului Regulament, precum şi obligaţiile 
individuale de muncă ale personalului de conducere, specialitate şi auxiliar, obligaţii ce se înscriu în 
fişa postului, urmărind îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din 
subordine; 
8) elaborează strategia generală şi planurile de personal, având decizia încheierii şi încetării 
contractului individual de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul instituţiei; 
9) stabileşte, în conformitate cu prevederile legale, modul de ocupare a posturilor vacante cuprinse 
în statul de funcţii; 
10) stabileşte criteriile  şi aprobă documentele privind acordarea salariului de merit, a premiului 
anual şi a altor premii, în conformitate cu prevederile legale; 
11) informează Consiliul de Administraţie cu privire la desfăşurarea activităţii instituţiei, dar şi cu 
privire la principalele probleme şi măsuri adoptate; 
12) elaborează şi întocmeşte Regulamentul intern al instituţiei şi-l supune aprobării Consiliul de 
Administraţie şi orice alte norme privind disciplina profesională, economică, administrativă, 
ecologică, sanitară, P.S.I. etc. şi răspunde de aplicarea acestora;  
13) se preocupă permanent de asigurarea celor mai bune condiţii de activitate în instituţie, 
orientând, în acest sens, politica şi resursele instituţionale, prin stabilirea de priorităţi şi obiective 
principale sau necesităţi urgente; 
14) supune aprobării Consiliului Judeţului Galaţi, organigrama/statul de funcţii al instituţiei, ţinând 
seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia; 
15) numeşte Consiliul ştiinţific al muzeului, şefii de secţii şi de servicii şi comisiile de specialitate 
(achiziţii, evaluare a bunurilor, clasare, conservare a patrimoniului muzeal, promovare ş. a.) 
prevăzute de lege; 
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16) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de 
lucrări de investiţii publice; 
17) răspunde personal şi exclusiv de încheierea contractelor de colaborare, de prestări servicii de 
orice altă natură, dintre instituţie şi terţi, antrenând în elaborarea acestora, factorii de specialitate, 
funcţie de conţinutul fiecărui document, cu asistenţa juridică şi financiar-contabilă de specialitate; 
18) aprobă toate documentele financiar – contabile - administrative care necesită semnătura sa; 
19) întocmeşte în colaborare cu Directorul gen. adj (economic)  proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli al instituţiei, în vederea aprobării acestuia de către Consiliul Judeţului Galaţi; 
20) răspunde în faţa Consiliului Judeţului Galaţi - organul ierarhic superior pe linie administrativă, 
de realizarea obiectivelor  stabilite şi propune măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în 
condiţii optime şi pentru asigurarea calităţii proiectelor; 
21) îndrumă, controlează, iar după caz organizează şi răspunde de ansamblul activităţilor ştiinţifice 
(de cercetare), muzeografică (de proiectare şi execuţie expoziţii), cultural – educativă, publicistică 
(de editare a lucrărilor de specialitate), de mediatizare (relaţiile cu presa)  şi administrative din 
cadrul Complexului muzeal; 
22) se preocupă permanent pentru asigurarea unui climat disciplinar de echilibru şi de atmosferă 
sinergică (de calitate superioară), urmărind motivarea fiecărei structuri şi individualităţi în procesul 
muncii şi prevenind prin măsuri disciplinare orice deviaţie de comportament ori situaţie de natură să 
provoace neîndeplinirea sarcinilor de serviciu, încălcarea regulamentelor, a legislaţiei în vigoare ori 
acte de indisciplină; 
23) aprobă  măsurile de perspectivă pentru asigurarea continuităţii şi elaborează programul pentru 
perfecţionarea şi specializarea personalului prin participare la cursuri specifice; 
24) aprobă eşalonarea concediilor legale ale personalului de conducere şi ale personalului de 
specialitate şi auxiliar la propunerea şefilor de secţii, servicii; 
25) aprobă sau respinge, pentru întregul personal, în condiţiile legii, dreptul la cumul de funcţii în 
alte instituţii;  
26) adoptă orice alte măsuri, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe care le consideră necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii generale şi specifice din muzeu; 
27) deleagă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate la nivelele ierarhice imediat inferioare, 
pentru decizii sectoriale sau de rutină; 
28) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către organul ierarhic superior şi răspunde pentru 
realizarea lor; 
29) în absenţa sa din instituţie,  toate atribuţiile sale se exercită de directorul ştiinţific. 

Art.36. În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul general emite decizii. Anual, Directorul 
general prezintă Consiliului Judeţului Galaţi raportul asupra activităţilor instituţiei. 

Art.37. (1) Directorul Ştiinţific exercită împreună cu Directorul general conducerea 
executivă a instituţiei. Directorul Ştiinţific este numit pe bază de concurs de Directorul general, 
dintre persoanele cu studii superioare într-un domeniu care intră în profilul de activitate al 
muzeului, cu o vechime de minim 5 (cinci) ani în specialitate, posesor cel puţin a unui atestat de 
muzeograf,  cu aptitudini manageriale, talent şi abilităţi în cunoaşterea psihologiei umane.  
(2) Directorul Ştiinţific este subordonat directorului general, pe care-l  secondează în conducerea 
activităţii Complexului Muzeal şi are în subordinea sa directă: Secţia Muzeu, Secţia Acvariu, 
Compartiment Planetariu / Observator Astronomic, Secţia Grădina Botanică, Secţia Grădina 
Zoologică, Serviciul Relaţii Publice, Educaţie, Informatizare. Realizează planificarea activităţilor - 
trimestrial, semestrial şi anual. 
 Art. 38. (1) Directorul Ştiinţific are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
1) reprezintă instituţia inclusiv prin semnătură, pe baza şi în limitele delegării de competenţă 
stabilite de Directorul general; 
2) asigură coordonarea activităţii executive în cadrul instituţiei, în conformitate cu programele şi 
planurile de activitate aprobate, cu mijloacele financiare asigurate, fiind sprijinit de şefii de 
secţie/servicii ai tuturor structurilor instituţiei; 
3) realizează structura funcţională a secţiilor şi departamentelor din subordine (împărţirea 
atribuţiilor de serviciu personalului din subordine, individual, pentru fiecare loc de muncă - 
întocmirea fişei postului);  
4) consilierea şi avizarea secţiilor şi departamentelor în elaborarea obiectivelor pe termen scurt şi 
mediu, asigurându-se că aceste obiective sunt puse în aplicare; 
5) elaborează împreună cu Directorul general, ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Administraţie, 
solicită secretarului Consiliului de Administraţie să pregătească documentele pe toată structura 
ordinii de zi; verifică exactitatea datelor din aceste documentaţii, în conformitate cu obiectivele ce-i 
revin prin fişa postului; 
6) se preocupă de atingerea obiectivelor principale din planul strategic al Complexului muzeal, de 
menţinerea standardelor de excelenţă în toate programele şi activităţile desfăşurate şi aduce 
contribuţii în activitatea de cercetare, dezvoltarea expoziţiilor, programelor educative şi ale 
colecţiilor; 
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7) răspunde de întocmirea materialelor de analiză ce privesc activităţile pe care le conduce sau 
coordonează şi le supune discuţiei Consiliului de Administraţie sau, după caz, Consiliului Ştiinţific; 
8) urmăreşte realizarea sistemului de evidenţă a patrimoniului şi a documentaţiei de evaluare şi 
clasare a patrimoniului, de gospodărire precum şi activitatea de organizare a expoziţiilor de bază şi 
temporare, în ţară sau în străinătate; 
9) coordonează şi verifică activitatea de achiziţie a patrimoniului muzeal (de la întocmirea şi 
înaintarea documentaţiei de achiziţie, până la transferul din teren şi recepţia obiectelor, în depozite); 
10) coordonează activitatea ştiinţifică, expoziţională şi educaţională din cadrul instituţiei; 
11) supervizarea activităţilor de marketing cultural şi de promovare a expoziţiilor şi programelor 
instituţiei; 
12) este responsabil pentru a asigura aplicarea standardelor contemporane de muzeologie în 
producerea/organizarea expoziţiilor şi, de asemenea în gestionarea colecţiilor, patrimoniului;  
13) se preocupă de dezvoltarea, îmbogăţirea colecţiilor (inclusiv iniţierea de publicaţii) şi 
valorificare cultural-educativă a patrimoniului;   
14) să joace un rol cheie în dezvoltarea culturală regională şi să fie un element de legătură între 
comunitate şi instituţie; 
15) în colaborare cu Directorul general şi Directorul economic decide în funcţie de necesităţi şi cu 
respectarea prevederilor legale în materie, constituirea comisiilor permanente sau a comisiilor 
temporare, pentru desfăşurarea unor activităţi ca: evaluarea, expertizarea şi avizarea ofertelor de 
donaţii sau achiziţii muzeale, asigurarea condiţiilor de pază, securitate şi P.S.I., expertizarea, 
avizarea şi recepţionarea lucrărilor de reconstrucţie şi conservare, selectarea şi evaluarea bunurilor 
valorificate in incinta instituţiei, scoaterea la licitaţie a unor bunuri, casarea unor bunuri, întreţinerea 
şi verificarea anuală a inventarelor; 
16) aprobă fişele tehnice, normele şi metodologiile interne şi documentaţiile de avizare sau 
omologare necesare în activităţile pe care le conduce; 
17) organizează şi asigură activitatea de cercetare de specialitate, în colaborare cu Directorul 
general; 
18) stabileşte şi răspunde de asigurarea legăturii permanente cu unităţile de cercetare şi muzeele din 
ţară şi străinătate, cu organismele şi forurile ştiinţifice cu competenţe în domeniu; 
19) elaborează şi răspunde de respectarea programului de cercetare ştiinţifică, pe care îl supune spre 
avizare Consiliului Ştiinţific; 
20) răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, de gestionarea resurselor economico-
financiare şi a celor umane; 
21) asigură condiţii pentru activitatea personalului din subordine, cât şi pentru cultivarea unui 
climat de bună colaborare, mobilizând pe toţi angajaţii din subordine, la realizarea obiectivelor şi 
creşterea eficienţei şi randamentului;  
22) verifică asigurarea securităţii instituţiei, a clădirilor, a inventarului mijloacelor fixe şi a 
patrimoniului muzeal pe care îl coordonează (antiefracţie şi P.S.I.), pentru secţiile, departamentele 
de care răspunde (responsabilităţi stabilite nominal, prin decizia directorului general), colaborând cu 
şeful serviciului administrativ;  
23) verifică securitatea şi protecţia muncii pentru personalul din subordine; 
24) planifică şi urmăreşte efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine; 
25) coordonează întregul program de formare profesională a muzeografilor, conservatorilor, 
personalului tehnic-administrativ al instituţiei, cultivând relaţii permanente cu Centrele de Pregătire 
Profesională în domeniul Culturii;  
26) este responsabil de dezvoltarea personalului şi perfecţionarea acestuia, acţionează ca un team-
leader, facilitând activităţile personalului prin intermediul unei comunicări eficiente care să 
maximizeze resursele instituţiei; 
27) raportează directorului general activitatea secţiilor, serviciilor, compartimentelor coordonate,  
elaborând documentele solicitate de forurile superioare; 
28) se preocupă permanent, împreună cu specialiştii, de proiectele de viitor privind modernizarea şi 
optimizarea condiţiilor muzeotehnice (vitrine, iluminat, sisteme de expunere, asigurare electronică); 
29) informează Directorul general, cu regularitate, despre situaţiile apărute sau propunerile de 
promovare, premiere şi sancţionare a personalului din secţiile, compartimentele de care răspunde 
etc.; 
30) transmite în mod operativ toate informaţiile necesare, între secţii, compartimente, colaborând cu 
toate departamentele pentru realizarea programelor instituţiei; 
31) asigură elaborarea planului şi a raportului anual de activitate, precum şi a programelor de 
perspectivă pentru secţiile, departamentele de care răspunde; 
32) răspunde de întocmirea fişelor anuale de activitate pentru întregul colectiv de angajaţi ai 
muzeului; 
33) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice postului, stabilite de organul ierarhic superior şi 
răspunde pentru modul lor de realizare. 
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(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul Ştiinţific poate delega, din sarcinile sale şefilor de 
secţii, aflaţi în subordinea sa, cu avizul directorului general. 
 Art.39. Directorul economic  este angajat de către Directorul general, pe bază de concurs, 
cu avizul compartimentului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, dintre persoanele cu studii de specialitate, cu o vechime de minim 5 (cinci) ani 
în domeniul economic. 

Art.40. (1) Directorul economic este subordonat directorului general şi are în subordinea sa 
directă compartimentul Financiar-contabil, cu atribuţii specifice contabilităţii, de exercitare a 
controlului financiar preventiv prin viza de control financiar preventiv propriu şi de evidenţă a 
angajamentelor şi are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
1) exercită atribuţiile prevăzute de Legea contabilităţii şi de celelalte acte normative în materie, 
pentru funcţia de contabil şef;  
2) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile a instituţiei, 
în conformitate cu dispoziţiile şi legile în vigoare;  
3) răspunde de legalitatea operaţiunilor financiare şi asigură controlul financiar preventiv şi 
controlul gestionar de fond; 
4) organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;  
5) asigură prin măsuri concrete execuţia bugetară, efectuarea la termen şi cuantumul stabilit a 
vărsămintelor cuvenite bugetului de stat, unităţi bancare şi terţi;  
6) răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realitatea acestora; 
7) organizează contabilitatea în cadrul instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi 
asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor şi inventarierilor  bunurilor muzeului;  
8) asigură întocmirea la timp, în termenii prevăzuţi de lege,  a balanţelor de verificare şi a 
bilanţurilor contabile lunare, trimestriale şi anuale; bilanţul contabil ca document oficial de gestiune 
trebuie să redea o imagine fidelă, clară şi completă, a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a 
rezultatelor obţinute; 
9) răspunde de fundamentarea indicatorilor economico-financiari şi întocmirea bugetului de venituri 
şi cheltuieli şi defalcarea lui pe trimestre; 
10) asigură analiza periodică a rezultatelor financiare ale instituţiei pe baza datelor din bilanţul 
contabil şi propune măsuri pentru creşterea veniturilor extrabugetare; 
11) angajează Complexul Muzeal, prin semnătură, alături de Directorul general al instituţiei sau 
delegatul acestuia, în toate operaţiunile economico - financiare;  
12) răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor; 
13) asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor instituţiei prin întocmirea documentaţiei în 
vederea deschiderii finanţării obiectivelor de investiţii; 
14) urmăreşte, din punct de vedere economic, derularea contractelor încheiate de muzeu; 
15) răspunde de împărţirea atribuţiilor de serviciu personalului din subordine, individual, pentru 
fiecare loc de muncă – întocmirea fişei postului; 
16) verifică şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar-contabil; 
17) stabileşte tematicile de concurs şi participă la selecţia personalului din direcţia sa, conform 
prevederilor legale în materie; 
18) planifică şi urmăreşte efectuarea concediilor de odihnă, de către subordonaţi, conform 
programării; 
19) răspunde pentru respectarea normelor legale cu privire la încadrarea gestionarilor, constituirea 
de garanţii şi răspunderile acestora; 
20) întocmeşte cererile de alimentare cu fonduri în funcţie de necesar; 
21) asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp, a calculului drepturilor salariale ale 
personalului instituţiei; 
22) întocmeşte devizele de cheltuieli pentru programele culturale din agenda instituţiei, după ce 
organizatorul respectivului program a realizat întreaga documentaţie necesară; 
23) asigură condiţii de angajare legală a plăţilor, conform valorilor din contractele încheiate; 
24) economiseşte resursele materiale şi verifică utilizarea eficientă a resurselor umane; 
25) organizează şi răspunde de operaţiunile bancare şi de arhiva financiar-contabilă;  
26) evidenţiază activitatea parcului auto prin întocmirea F.A.Z-urilor în vederea stabilirii 
consumurilor de carburanţi; 
27) colaborează, după caz, cu compartimentele din instituţie, la identificarea cauzelor care au 
determinat rezultate negative în activitatea economico-financiară şi la stabilirea măsurilor 
corespunzătoare; 
28) urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, precum şi stabilirea răspunderilor materiale sau 
civile, după caz; 
29) participă la elaborarea organigramei şi statului de funcţii; 
30) este controlat direct de Serviciul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi;  
31) execută întocmai şi la timp deciziile directorului general;  
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32) rezolvă orice alte sarcini ce incumbă funcţiei, prevăzute în actele normative, referitoare la 
activitatea financiar-contabilă. 
(2) În lipsa directorului economic, toate atribuţiile sale se exercită de către un salariat numit de 
Directorul general, la propunerea directorului economic. 
 Art.41. (1) Secţiile din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, respectiv: 
Secţia Muzeu, Secţia Acvariu, Secţia Grădina Botanică, şi Secţia Grădina Zoologică - sunt conduse 
de câte un şef de secţie, care sunt angajaţi pe bază de concurs, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, prin decizia directorului general, cu aprobarea Consiliului de Administraţie şi sunt 
subordonaţi acestuia şi directorului ştiinţific în mod direct. 
(2) Pentru a se putea prezenta la concursul de şef secţie muzeu, candidatul trebuie să posede studii 
superioare şi experienţă corespunzătoare profilului secţiei, să aibă o vechime în specialitate de 
minim 3 (trei) ani şi să aibă aptitudini manageriale, talent şi abilităţi în cunoaşterea psihologiei 
oamenilor şi coordonarea activităţii lor.  
 Art.42. Şefii de secţie care conduc activitatea în cadrul muzeelor au în principal 
următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  
1) asigură conducerea operaţională a secţiei şi răspunde de aceasta în faţa conducerii operative a 
muzeului; 
2) realizarea structurii  funcţionale a secţiei (împărţirea atribuţiilor de serviciu personalului din 
subordine, individual, pentru fiecare loc de muncă – întocmirea fişei postului); 
3) stabileşte împreună cu directorul ştiinţific tematicile de concurs şi participarea deliberativă la 
selecţia personalului din subordinea sa, conform prevederilor legale în materie; 
4) participă în comisiile organizate cu prilejul scoaterii la concurs a posturilor de specialitate din 
cadrul secţiei; 
5) întocmeşte programele, planurile curente şi de perspectivă, precum şi rapoartele de activitate 
anuale, trimestriale sau lunare ale secţiei;  
6) răspunde de realizarea planurilor şi proiectelor secţiei şi participă la îndeplinirea lor, alături de 
personalul secţiei; 
7) organizează, controlează şi răspunde de întreaga activitate din cadrul secţiei sub toate aspectele; 
8) organizează şi conduce activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul secţiei şi, în acelaşi timp, 
desfăşoară în mod nemijlocit muncă de cercetare ştiinţifică, prin participarea la elaborarea lucrărilor 
incluse în planul de cercetare al secţiei şi Complexului muzeal, aprobat de Consiliul Ştiinţific;  
9) răspunde de asigurarea bazei documentare necesare pentru elaborarea temelor, lucrărilor şi 
manifestărilor aprobate prin Planul anual de activitate ştiinţifică şi culturală; 
10) verifică şi avizează planurile şi rapoartele periodice de cercetare, expoziţionale şi a activităţilor 
cultural-educative din cadrul secţiei pe care o conduce; 
11) se preocupă de valorificarea patrimoniului ştiinţific al secţiei prin publicarea lucrărilor de 
cercetare şi prin realizarea materialelor de propagandă specifice complexului muzeal; 
12) coordonează şi răspunde de valorificarea expoziţională a patrimoniului, prin organizarea de 
expoziţii permanente şi temporare şi de întocmire a documentaţiei aferente; asigură, după caz, 
ghidajul în expoziţia permanentă; 
13) organizează  şi participă la sesiuni, simpozioane, colocvii ştiinţifice; 
14) coordonează şi răspunde de activitatea de îmbogăţire a colecţiilor, de depozitarea, păstrarea şi 
circulaţia bunurilor patrimoniale ale secţiei, cu respectarea normelor de conservare ştiinţifică;  
15) răspunde de evidenţa întregului patrimoniu clasat; determină, inventariază, descrie şi datează 
piesele nou achiziţionate; 
16) răspunde de efectuarea, conform legii, a inventarierii bunurilor muzeale din cadrul secţiei 
respective; 
17) urmăreşte finalizarea întocmirii evidenţelor (registre inventar, fişe etc.) ţinând la zi mişcările de 
patrimoniu; 
18) urmăreşte folosirea judicioasă a bazei materiale a secţiei şi face propuneri pentru îmbogăţirea ei, 
precum şi pentru casarea unor bunuri din gestiunea secţiei; 
19) se preocupă de îmbunătăţirea activităţii şi de asigurarea unor condiţii optime de muncă; propune 
Consiliului de Administraţie al instituţiei reorganizarea colectivelor de lucru; 
20) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcţionare a secţiei şi răspunde pentru acestea; 
21) întocmeşte evaluările anuale ale personalului din subordine şi solicită, când este cazul, 
aprecierile Consiliului ştiinţific;  
22) propune conducerii instituţiei premierea, sau, după caz, sancţionarea personalului din subordine;  
23) coordonează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului din subordine şi participă la 
realizarea programelor de pregătire proprie; 
24) urmăreşte buna funcţionare a sistemului de pază, a sistemelor antiefracţie şi P.S.I. din secţie;       
25) transmiterea operativă a tuturor informaţiilor necesare, între compartimente, pentru realizarea 
programelor instituţiei;                                                                                                       
26) colaborează cu celelalte secţii pentru evitarea oricăror situaţii de distrugere a patrimoniului 
instituţiei; 
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27) colaborează şi informează conducerea instituţiei în legătură cu toate aspectele activităţii secţiei, 
luând măsuri, de comun acord, pentru rezolvarea sarcinilor acesteia; 
28) execută orice alte sarcini de serviciu specifice postului, date de directorul ştiinţific, fiind sub 
directa subordonare a acestuia, sau, după caz, de Directorul general. 
 

CAPITOLUL VII 
ACTIVITĂŢI  FUNCŢIONALE 

ATRIBUŢIILE  SERVICIILOR / COMPARTIMENTELOR 
 

 Art.43. (1) Serviciul Administrativ este condus de un Administrator, angajat pe bază de 
concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin decizia directorului general şi este direct 
subordonat acestuia. 
(2) Activitatea administrativă şi de întreţinere este realizată de: administrator, electrician, tâmplar, 
instalatori, şoferi, muncitor întreţinere curăţenie şi îngrijitor clădire. Atribuţiile şi responsabilităţile 
acestora sunt cele prevăzute în fişa postului. 
(3) Serviciul administrativ asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor privind: aprovizionarea 
tehnico-materială, întreţinere, transporturi, paza generală, a sarcinilor de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi securitate şi sănătate în muncă. 
(4) Serviciul administrativ răspunde de buna aprovizionare cu cele necesare bunei funcţionări a 
instituţiei, de organizarea activităţii de exploatare şi întreţinere a mijloacelor auto din dotare, de 
executare a lucrărilor de întreţinere, de utilizare raţională şi evidenţă a imobilelor, a instalaţiilor 
aferente, a celorlalte mijloace fixe şi a obiectelor de inventar administrativ-gospodăresc. 
 Art.44. Activitatea Serviciului Administrativ al instituţiei, potrivit legii, are în vedere 
următoarele atribuţii: 
1) asigură, organizează şi coordonează întreaga activitate a personalului din subordine şi răspunde 
de aplicarea strictă a N.G.P.S.I.-S.U., a normelor de securitate şi sănătate în muncă, conform 
prevederilor legale, asigurând instructajul periodic al personalului; 
2) întocmeşte referate pentru planul de achiziţii a anului viitor; 
3) ia măsuri pentru gospodărirea raţională a combustibililor, apei, salubrizare şi a altor materiale de 
consum cu caracter administrativ-gospodăresc; 
4) efectuează, în colaborare cu compartimentul financiar-contabil, inventarieri periodice, casarea, 
declararea sau transferarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar administrativ-gospodăresc; 
5) ia măsuri pentru funcţionarea corespunzătoare a reţelelor de canal, apă, gaz metan şi de 
salubrizare din întreaga instituţie; 
6) întocmeşte propuneri pentru planul de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele, instalaţiile 
aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii administrative; 
7) întocmeşte programul de întreţinere şi funcţionare conform normelor legale, a mijloacelor de 
transport, încadrarea în consumurile normate şi efectuarea reparaţiilor curente; 
8) verifică efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente imobilelor 
administrative şi sociale, a căilor de acces; 
9) asigură întreţinerea spaţiilor şi clădirilor aflate în administrarea instituţiei şi urmăreşte 
funcţionarea centralelor termice din dotare; 
10) monitorizează activitatea de pază şi sistemul de siguranţă a patrimoniului instituţiei şi 
colaborează cu celelalte secţii pentru evitarea oricăror situaţii de distrugere a acestuia; 
 11) îndrumă şi controlează modul în care se asigură activitatea de pază şi P.S.I. din instituţie, 
securitatea şi sănătatea muncii, răspunzând de aceasta; 
12) îndeplineşte atribuţiile pe linie de P.S.I., răspunzând de aceasta; 
13) întocmeşte pontajul lunar pentru personalul din subordine, în baza condicii de prezenţă; 
14) se preocupă de îmbunătăţirea activităţii şi de asigurarea unor condiţii optime de muncă; 
organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă; 
15) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcţionare a serviciului şi răspunde pentru acestea; 
16) întocmeşte evaluările anuale ale personalului din subordine şi propune conducerii instituţiei 
premierea, sau, după caz, sancţionarea personalului din subordine;  
17) execută orice alte sarcini de serviciu specifice postului, date de Directorul general, fiind sub 
directa subordonare a acestuia. 
 Art.45. Activitatea Serviciului Relaţii Publice, Educaţie, Informatizare al instituţiei, 
potrivit legii, are în vedere următoarele atribuţii: 
1) se preocupă de relaţia cu publicul prin derularea de activităţi cultural-educative (programe 
educaţionale concepute pentru diferite categorii socio-profesionale), activităţi desfăşurate în cadrul 
Sălii Didactice, Sălii Auditoriu sau în alte locaţii stabilite de comun acord cu participanţii;  
2) participă în mod direct cu propuneri pentru îmbogăţirea programului activităţilor cu publicul; 
3) valorificarea şi gestionarea materialului biblioteconomic (monografii, multimedia), materialului 
documentar despre Complexul muzeal (articole de ziar, fotografii etc.); 
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4) contribuie la promovarea imaginii instituţiei şi la întărirea legăturii muzeu-şcoală, muzeu-
comunitate; 
5) mediatizarea activităţilor instituţiei, prin canalele mass-media, la toate nivelele de acoperire 
geografică;  
6) asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de relaţii publice şi de documentare, atât în 
interiorul instituţiei cât şi în afară; 
7) asigură întocmirea unei baze de date privind acţiunile întreprinse pe probleme relaţionare 
specifice, precum şi referitoare la calendarul activităţilor planificate; 
8) asigură informarea permanentă referitor la principalele activităţi ale instituţiei;  
9) facilitează accesul publicului la informaţie şi evenimentele organizate şi stimulează curiozitatea 
culturală; 
10) sprijină activitatea de documentare în cercetarea ştiinţifică locală privind viaţa culturală şi 
ştiinţifică, tradiţiile oraşului şi judeţului; 
11) editează lucrări proprii pentru valorificarea colecţiilor în activitatea de cercetare ştiinţifică; 
12) valorifică surse documentare proprii; 
13) asigură instalarea, configurarea şi administrarea reţelelor de calculatoare şi a serverelor de 
comunicaţii, de MAIL, de FTP, de WWW din cadrul instituţiei; 
14) realizează activitatea de protecţie-securizare a reţelelor de calculatoare; 
15) asigură operaţiuni curente de întreţinere a tehnicii de calcul şi transmisii de date, din dotarea 
instituţiei şi răspunde de calitatea intervenţiilor realizate, fiabilitatea lor;   
16) asigură operaţii de depanare hardware şi software, în limita competenţei, a tehnicii de calcul şi 
de transmisii de date aflate în dotarea instituţiei; 
17) urmăreşte şi actualizează periodic pagina www a instituţiei; 
18) asigură asistenţă tehnică utilizatorilor reţelei în probleme de utilizare protocoale şi de transfer 
fişiere, configurare calculatoare, pentru acces internet;  
19) sprijină activităţile de integrare europeană realizate de instituţie în colaborare cu alte instituţii de 
cultură, organizaţii profesionale şi firme specializate din străinătate; 
20) asigură desfăşurarea activităţii de informare şi documentare privind patrimoniul ştiinţific prin 
valorificarea surselor documentare pe care instituţia le deţine, adaptându-le noile modalităţi de 
prelucrare şi stocare a informaţiilor; 
21) gestionează, îmbogăţeşte şi valorifică în plan documentar-ştiinţific, publicistic sau editorial 
colecţiile ştiinţifice; 
22) execută orice alte sarcini de serviciu specifice postului, date de directorul ştiinţific, fiind sub 
directa subordonare a acestuia, sau, după caz, de Directorul general. 
 Art.46. Activitatea Compartimentului Planetariu/ Observator Astronomic al instituţiei, 
potrivit legii, are în vedere următoarele atribuţii: 
1) participă la activitatea de cercetare ştiinţifică prin observaţii astronomice solare, nocturne şi 
astrofotografie;  
2) realizează observaţii astronomice cu instrumente specifice care au loc în alte locaţii decât oraşul 
Galaţi; 
3) participă la organizarea de diverse manifestări ştiinţifice şi culturale sau colaborează la acestea; 
4) organizează schimburi şi colaborări privind activitatea în domeniu, cu diferite muzee, 
universităţi, planetarii şi observatoare astronomice din ţară şi străinătate; 
5) valorifică activitatea prin redactarea de studii, articole şi participări la sesiuni şi comunicări 
ştiinţifice; 
6) creează arhive digitale de imagini specifice arealului de preocupare; 
7) promovează astronomia prin astrofotografie, care poate fi valorificată prin diferite materiale de 
promovare (postere, pliante, cărţi poştale etc); 
8) lărgeşte, prin activitatea profesională ce o prestează, relaţiile personale şi interinstituţionale în 
domeniul de activitate; 
9) propune realizarea de deplasări de documentare în vederea perfecţionării; 
10) promovează activitatea ştiinţifică în domeniu prin autoperfecţionare; 
11) realizează documentarea pentru organizarea şi desfăşurarea proiecţiilor în Planetariu; 
12) desfăşoară  programe educative şi informaţionale pentru diferite categorii de public în scopul 
atingerii unui număr mare de vizitatori; 
13) realizează programe educaţionale de astronomie; 
14) realizează observaţii astronomice solare şi nocturne curente cu publicul în cadrul observatorului 
astronomic şi pe terasa de observaţii astronomice a muzeului în conformitate cu programul de 
funcţionare aprobat de conducerea muzeului; 
15) organizează, promovează şi susţine conferinţe şi observaţii astronomice cu publicul cu ocazia 
evenimentelor astronomice; 
16) realizează diferite proiecţii şi show-uri în sala de spectacol a Planetariului; 
17) coordonează activitatea programului educaţional Astroclubul „Călin Popovici”; 
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18) execută orice alte sarcini de serviciu specifice postului, date de directorul ştiinţific, fiind sub 
directa subordonare a acestuia, sau, după caz, de Directorul general. 
 Art.47. Activitatea Compartimentului Marketing/ Sala Auditoriu al instituţiei, potrivit 
legii, are în vedere următoarele atribuţii: 
(1) Atribuţiile potrivit legii, privind activitatea de marketing a instituţiei, asigurată de către acest 
compartiment au în vedere: 
1) efectuarea de studii de marketing privind optimizarea funcţiilor muzeale şi a veniturilor proprii; 
2) găsirea unor forme de sponsorizare; 
3) formarea şi desfăşurarea de programe de promovare a imaginii instituţiei, a ofertei sale culturale 
şi aplicare a relaţiilor cu instituţii din domeniul culturii; 
4) realizează proiecte şi programe în domeniul pedagogiei muzeale şi pedagogiei de patrimoniu, în 
colaborare cu muzeografii; 
5) face parte din echipele de proiect, pentru proiectele cu finanţare externă care se ocupă cu 
iniţierea, promovarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor; 
6) întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice şi  contractele de achiziţii publice pe care le 
depune spre analiză şi aprobare conducerii instituţiei; 
7) obţinerea de oferte şi întocmirea dosarelor de achiziţii publice (documentaţia de atribuire); 
derularea şi monitorizarea achiziţiilor publice; 
8) urmăreşte fluctuaţia preţurilor pe piaţa de desfacere în domeniul de activitate al instituţiei; 
9) este membru al comisiei de recepţie a mărfurilor destinate compartimentelor din cadrul 
administraţiei instituţiei; 
10) organizează acţiunile de protocol; 
11) realizarea de colaborări, parteneriate cu organizaţii şi instituţii în domeniul de activitate şi altele, 
ce aduc beneficii instituţiei;  
12) asigură încheierea contractelor de închiriere a Sălii Auditoriu şi a spaţiilor disponibile; 
13) cercetarea, prin studii sociologice, a relaţiei muzeu-public real/potenţial, eficienţa manifestărilor 
muzeului şi avansarea de posibile căi de optimizare a acesteia; 
14) execută orice alte sarcini de serviciu specifice postului, date de Directorul general al instituţiei, 
fiind sub directa subordonare a acestuia. 
(2) Atribuţiile potrivit legii, privind activitatea Sălii Auditoriu a instituţiei, asigurată de către 
acest compartiment au în vedere: 
1) respectarea regulamentului de funcţionare a Sălii Auditoriu şi păstrarea confidenţialităţii 
activităţilor desfăşurate de alte instituţii; 
2) gestionarea şi asigurarea funcţionării în bune condiţii şi deplină siguranţă a bunurilor materiale, 
aparaturii şi instalaţiei electrice din dotarea sălii, a mijloacelor tehnice şi de climatizare şi P.S.I., 
utilizarea lor conform normelor în vigoare; 
3) desfăşoară activităţi cu publicul în cadrul manifestărilor cultural-educative; 
4) ţine evidenţa activităţilor pe categorii, număr de participanţi şi durată; 
5) oferă indicaţii şi informaţii cu privire la modul de folosire a aparaturii electrice şi electronice din 
Auditoriu, pe durata desfăşurării activităţii; respectarea regulilor de fotografiere şi filmare a 
activităţilor din sală; 
6) remedieri oportune la eventualele probleme apărute; respectarea condiţiilor şi termenelor de 
garanţie a instalaţiilor şi aparaturii sălii, conform contractelor încheiate; 
7) responsabilitate privind buna funcţionare a instalaţiei de curenţi slabi a întregii clădiri a instituţiei 
şi din Sala Auditoriu; 
8) asigură sistemul de alarmă de incendiu, paza şi supraveghere, cu privire la securitatea bunurilor 
patrimoniale; respectarea regulilor de acces in incinta Sălii Auditoriu; 
9) responsabil cu instructajul periodic al personalului, răspunzând de aplicarea strictă a N.G.P.S.I.- 
S.U., a normelor de securitate şi sănătate a muncii, conform legislaţiei în vigoare; 
10) execută orice alte sarcini de serviciu specifice postului, date de Directorul general al instituţiei, 
fiind sub directa subordonare a acestuia. 
 Art.48. Activitatea Compartimentului tehnic al instituţiei, potrivit legii, are în vedere 
următoarele atribuţii: 
1) asigură relaţiile cu prestatorii de servicii şi furnizorii de utilităţi; 
2) urmăreşte obligaţiile contractuale în ideea respectării termenelor de garanţie; 
3) participă în comisiile: de recepţie a lucrărilor de reparaţii curente, de casare a mijloacelor fixe, de 
licitaţii şi inventarierea anuală a materialelor în folosinţă şi mijloacelor fixe - la toate secţiile 
instituţiei; 
4) întocmirea documentaţiei tehnice pentru obţinerea anuală a autorizaţiei de mediu, sanitare de 
funcţionare şi a documentaţiilor necesare pentru lucrările de construcţii, investiţii, reparaţii curente 
tec.; 
5) obţinerea autorizaţiilor de funcţionare şi avizelor pentru diverse lucrări de investiţii, în timp util; 
6) monitorizează consumurile de energie electrică, gaz, apă-canal; 
7) face propuneri pentru lucrările de reparaţii (curente sau capitale) ce urmează a se efectua; 
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8) elaborarea de propuneri pentru proiectul de investiţii şi lucrări de intervenţii, pe baza 
propunerilor şefilor de compartimente din structura instituţiei; 
9) verifică executarea lucrărilor de construcţii împreună cu executantul, conform documentaţiei 
emise de proiectanţi, pentru stabilirea ultimelor completări şi remedieri în vederea prezentării la 
recepţie; împreună cu comisia de recepţie întocmeşte proces-verbal de recepţie preliminară, 
stabilind necesitatea unor eventuale remedieri; după efectuarea acestora întocmeşte actele de 
recepţie finală; 
10) verifică certificatele de calitate prezentate de antreprenor; 
11) colaborează cu antreprenorii şi proiectanţii pentru găsirea soluţiilor tehnice optime atunci când 
sunt necesare modificări în teren faţă de documentaţia iniţială; 
12) exercitarea supravegherii, pe întreg procesul execuţiei lucrărilor şi până la finalizarea acestora, 
participând la recepţia investiţiilor;  
13) întocmeşte şi păstrează “cartea construcţiei” pentru fiecare obiectiv; 
14) confirmă situaţiile de plată emise periodic de antreprenori conform anexe la contracte şi ţine 
evidenţa decontărilor urmărind încadrarea în valoarea contractată; 
15) execută orice alte sarcini de serviciu specifice postului, date de Directorul general al instituţiei, 
fiind sub directa subordonare a acestuia. 
 Art.49. Compartimentul Resurse umane/ Secretariat asigură recrutarea, încadrarea, 
promovarea personalului conform cerinţelor stabilite pentru fiecare loc de muncă şi secretariatul 
instituţiei.  
(1) Atribuţiile potrivit legii, privind activitatea de resurse-umane a instituţiei, asigurată de către 
acest compartiment au în vedere: 
1) gestionarea resurselor-umane în conformitate cu prevederile legii; 
2) perfectează formele privind angajarea de personal; 
3) participă la întocmirea organigramei, a statului de funcţii şi a statului de personal; 
4) întocmeşte proiecte de C.C.M., Regulament Intern, R.O.F. la nivel de instituţie; 
5) urmăreşte recrutarea şi încadrarea personalului conform principiului competenţei profesionale; 
6) la dispoziţia şi cu avizul directorului general, organizează concursurile pentru ocuparea posturilor 
vacante şi a concursurilor pentru promovarea personalului în trepte şi grade profesionale, conform 
dispoziţiilor legale; 
7) participă în comisiile de angajare şi promovare a personalului din instituţie; 
8) întocmeşte decizii de personal şi le supune aprobării directorului general al instituţiei; 
9) asigură păstrarea, evidenţa şi întocmirea contractelor individuale de muncă pentru întreg 
personalul instituţiei; ţine evidenţa tuturor salariaţilor instituţiei; 
10) ţine evidenţa contractelor de muncă într-un registru special (în format electronic); 
11) întocmeşte şi completează  dosarele de personal cu documentele necesare, întocmeşte dosarele 
de pensie; 
12) înscrie în carnetele de muncă ale angajaţilor toate operaţiile necesare, pe baza deciziilor emise 
de conducerea instituţiei şi în conformitate cu actele normative în vigoare; 
13) comunică compartimentului financiar-contabil trecerea la altă tranşă de spor de vechime; 
14) asigură toate lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului, încadrări, încetarea activităţii, 
pensionări, şomaj; 
15) în colaborare cu factorii decizionali, stabileşte necesarul de personal în perspectivă, pe 
specialităţi şi forme de activitate; 
16) se îngrijeşte de întocmirea anuală a fişelor de evaluare a personalului şi revizuirea fişelor de 
post împreună cu conducerea, şefii ierarhici; 
17) coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale 
ale personalului; 
18) propune spre aprobare programe de formare, pregătire şi perfecţionare a forţei de muncă, pe 
specialităţi şi meserii; 
19) întocmeşte semestrial rapoartele statistice prevăzute de lege privind personalul instituţiei şi le 
depune la termenele prevăzute, organelor în drept; 
20) urmăreşte eliberarea legitimaţiilor de serviciu;  
21) urmăreşte efectuarea vizitei anuale medicale a angajaţilor; 
22) execută orice alte sarcini de serviciu, specifice postului, date de Directorul general al instituţiei, 
fiind sub directa subordonare a acestuia.   
(2) Atribuţiile potrivit legii, privind activitatea de secretariat a instituţiei, asigurată de către acest 
compartiment au în vedere: 
1) asigură activitatea de secretariat a conducerii instituţiei; 
2) asigură înregistrarea şi păstrarea corespondenţei primite de instituţie până la predarea acesteia la 
sectoarele (persoanele) cărora le-a fost repartizată de conducătorul instituţiei; 
3) asigură înregistrarea şi expedierea operativă a corespondenţei emise de instituţie (prin poştă sau 
curier); 
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4) gestionează mărcile poştale a căror folosire o justifică prin borderoul de corespondenţă vizat de 
poştă. Se îngrijeşte în permanenţă de aprovizionarea cu timbre, în acest scop întocmind referate de 
necesitate;; 
5) transmite note telefonice şi efectuează convorbiri la dispoziţia conducerii; 
6) clasarea, păstrarea/arhivarea documentelor, lucrărilor compartimentului; 
7) tehnoredactarea, multiplicarea şi difuzarea lucrărilor în cadrul compartimentelor de muncă; 
8)  asigură păstrarea şi folosirea legală a ştampilelor instituţiei; 
9) face abonamente la publicaţii; se îngrijeşte de primirea publicaţiilor la care 
s-au făcut abonamente; păstrează publicaţiile la care instituţia este abonată, pe feluri şi în ordine 
cronologică; se îngrijeşte ca acestea să fie returnate de persoanele care le împrumută pentru a le 
consulta; 
10) organizarea audienţelor la Directorul general al instituţiei;  
11) ţine agenda zilnică a activităţilor, întâlnirilor, deplasărilor şi evenimentelor deosebite la care 
trebuie să participe Directorul general; 
12) asigură evidenţa programărilor pentru cazare la hotel, camerele de oaspeţi; 
13) asigură întocmirea lucrărilor de secretariat la şedinţele Consiliului de Administraţie; 
14) execută orice alte sarcini de serviciu specifice postului, date de Directorul general al instituţiei, 
fiind sub directa subordonare a acestuia.   
 Art.50. Activitatea Oficiului Juridic al instituţiei, potrivit legii, are în vedere următoarele 
atribuţii: 
1) reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a 
organelor de urmărire penală, a notarilor publici precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi cu 
persoanele fizice, pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei; 
2) asigurarea instrumentării cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată; 
3) acordarea consultanţei juridice, furnizarea informaţiilor privind incidenţa normelor legale 
aplicabile fiecărei situaţii în parte, precum şi interpretarea acestora, la solicitarea conducerii şi/sau a 
compartimentelor instituţiei; 
4) ia măsuri pentru realizarea creanţelor prin obţinerea titlurilor executorii şi sprijinirea executării 
acestora, în urma sesizărilor primite de la compartimentul Financiar – Contabil sau de la alte 
compartimente; 
5) ia măsuri în vederea soluţionării litigiilor patrimoniale dintre instituţie şi proprii salariaţi cu 
respectarea normelor în vigoare; 
6) îndrumă şi sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de contracte, a 
proiectelor de alte acte juridice, pe care le avizează; 
7) avizează legalitatea oricăror măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a 
instituţiei ori să aducă atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale salariaţilor; 
8) organizează informarea şi documentarea juridică, având în păstrare programul de legislaţie; 
9) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege. 
 Art.51. (1) Compartimentul Financiar-contabil al instituţiei, aflat sub directa subordonare 
a Directorului economic, este organul de lucru al muzeului care îndeplineşte sarcinile ce revin 
instituţiei în domeniul financiar-contabil al evidenţei mijloacelor fixe şi circulante, al evidenţei 
materiilor prime şi materiale şi auditului financiar, al salarizării. 
(2) Compartimentul Financiar-contabil asigură: 
A. activitatea financiar-contabilă a instituţiei, având în acest domeniu următoarele atribuţii: 
1) evidenţa contabilă la zi, conform prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată; 
2) întocmeşte periodic bilanţul contabil pe care îl supune avizării Consiliului de Administraţie şi îl 
depune la Consiliul Judeţului Galaţi; 
3) efectuarea de studii şi analize în vederea creşterii eficienţei activităţii, sporirii acumulărilor 
băneşti; 
4) asigurarea prin măsuri concrete a execuţiei bugetare, a efectuării la termenul şi în cuantumul 
stabilit a vărsămintelor cuvenite bugetului de stat; 
5) verifică situaţia debitorilor şi face demersurile necesare pentru recuperarea debitelor; 
6) răspunde de întocmirea documentelor de casă şi bancă, precum şi de manipularea, păstrarea şi 
distribuirea numerarului; 
7) răspunde de efectuarea corectă şi la timp a statului de plată şi de achitare a drepturilor salariale 
ale personalului; 
8) întocmeşte rapoartele statistice prevăzute de lege privind salariile, investiţiile etc. şi le depune la 
termenele prevăzute, organelor în drept;  
9) asigură datele necesare întocmirii la timp a contului de execuţie a dărilor de seamă, a anexelor;
  
10) gestionarea documentelor financiar contabile; realizează păstrarea şi arhivarea documentelor 
justificative care stau la baza înregistrărilor de contabilitate; 
11) eliberează factura în baza contractului de închiriere a Sălii Auditoriu şi a spaţiilor adiacente; 
urmăreşte încasarea acesteia; 
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12) efectuează cu alte persoane desemnate inventarierea patrimoniului instituţiei; 
13) asigură condiţiile pentru buna administrare a patrimoniului existent, pentru evidenţa şi 
integritatea acestuia; 
14) verifică aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la: salarizarea personalului; 
15) colaborarea, după caz, cu compartimentele din instituţie la identificarea cauzelor care au 
determinat unele rezultate negative în activitatea economico-financiară şi la stabilirea măsurilor 
corespunzătoare;  
B. evidenţa investiţiilor instituţiei, având următoarele atribuţii: 
1) întocmeşte documentaţia în vederea deschiderii finanţării obiectivelor de investiţii, răspunzând 
de obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege; 
2) se preocupă de obţinerea fondurilor necesare investiţiilor; 
3) asigură respectarea destinaţiei fondurilor de investiţii alocate şi decontarea la termen a lucrărilor 
realizate; 
C. evidenţa mijloacelor fixe ale instituţiei, respectiv: 
1) ţine evidenţa mijloacelor fixe din dotarea instituţiei supraveghind acţiunea de administrare a 
bunurilor materiale folosite de către salariaţii instituţiei în executarea sarcinilor profesionale; 
2) asigură controlul periodic, modul în care se efectuează recepţia, păstrarea şi eliberarea bunurilor 
din gestiune; 
D. evidenţa consumurilor de materii prime şi materiale, combustibili, respectiv: 
1) ţine evidenţa consumurilor de materii prime, materiale, combustibili la nivelul instituţiei; 
2) asigură în colaborare cu serviciul administrativ controlul periodic, conform normelor legale în 
vigoare, asupra consumurilor de materii prime, materiale şi combustibili; 
E. evidenţa contabilă a clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii, având atribuţiile: 
1) de a ţine contabilitatea clienţilor şi furnizorilor;  
2) de a ţine contabilitatea cheltuielilor finanţate prin mijloacele bugetare şi extrabugetare; 
3) de a ţine contabilitatea veniturilor; 
4) de a ţine evidenţa activităţilor comerciale şi de prestări servicii; 
F. prelucrarea informaţiei şi evidenţei pe calculator: 
1) evidenţa gestiunilor patrimoniului muzeal; 
2) prelucrarea şi ţinerea evidenţelor contabile analitice ale materiilor prime, materialelor, 
combustibililor şi a furnizorilor; 
3) evidenţa intrărilor şi vânzărilor de mărfuri prin Standul de vânzări; 
4) calculul salariilor; 
5) asigurarea utilizării cu maximă exigenţă a fondului de salarizare aprobat de forul ierarhic. 
 

CAPITOLUL  VIII 
COMISII  DE  SPECIALITATE 

 
Art.52. (1) Înfiinţarea, funcţionarea, componenţa şi atribuţiile Comisiilor de specialitate se 

stabilesc  prin decizia directorului general. Ele funcţionează după regulamente proprii, elaborate 
conform normelor legale în vigoare, avizate de Directorul general şi aprobate de Consiliul de 
Administraţie. 
(2) În cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, funcţionează următoarele comisii de 
specialitate: 
A) Comisia de inventariere, care urmăreşte efectuarea inventarelor întregului patrimoniu al 
instituţiei, în condiţiile şi la termenele prevăzute de reglementările în vigoare, face propuneri pentru 
optimizarea activităţii de gestionare şi de casare sau declasare, le supune aprobării conducerii şi 
urmăreşte aplicarea lor; recuperarea pagubelor produse prin pierderea sau degradarea obiectelor din 
vina salariaţilor sau a vizitatorilor se efectuează conform legislaţiei în vigoare. 
B) Comisia de recepţie, evaluare, achiziţii de obiecte de patrimoniu şi  achiziţii standard, care 
funcţionează conform prevederilor legale în domeniu. Comisia propune reevaluarea obiectelor de 
patrimoniu atunci când este necesar. 
C) Comisia de recepţionare a lucrărilor de reparaţii capitale şi de investiţii, urmăreşte dacă acest gen 
de lucrări corespund exigenţelor şi dacă sunt în concordanţă cu documentaţia tehnică şi economică 
avizată şi aprobată. 
D) Comisia de casare este responsabilă de verificarea situaţiei în teren şi de întocmirea listelor de 
casare pentru obţinerea aprobărilor necesare în acord cu legile şi instrucţiunile în vigoare. 
E) Comisia de evaluare a ofertelor privind achiziţiile publice, conform O.U.G. 34/2006.  
F) Comisia paritară este constituită, prin decizie a conducătorului instituţiei, conform prevederilor 
legale, care participă la soluţionarea divergenţelor ce apar în aplicarea prevederilor Contractului 
Colectiv de Muncă la nivel de instituţie, la stabilirea condiţiilor de muncă, sănătate şi securitate a 
muncii. 
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G) Comisia de disciplină la nivel de instituţie, constituită prin decizie a conducătorului instituţiei, 
conform prevederilor legale, competentă să cerceteze faptele sesizate ca abateri disciplinare şi să 
propună sancţiunile aplicabile salariaţilor care le-au provocat. 
H) Comitetul de sănătate şi securitate în muncă constituit prin decizie a conducătorului instituţiei, 
conform prevederilor legale, care participă la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, sănătate şi 
securitate în muncă. 
 

CAPITOLUL   IX 
DISPOZIŢII FINALE 

  
  Art.53. (1) Prevederile prezentului regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile 
actelor normative în vigoare. Orice modificare şi completare a prezentului regulament va fi propusă 
de Directorul general al instituţiei, în vederea aprobării, prin hotărâre, de către Consiliul Judeţului 
Galaţi.  
(2) Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi are arhivă proprie în care se păstrează, conform 
prevederilor legale: 
- actul normativ de înfiinţare; 
- Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al instituţiei; 
- procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie; 
- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi situaţii 
statistice; 
- corespondenţa; 
- alte documente, potrivit legii; 
- arhivă ştiinţifică.   

Art.54. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi 
se efectuează prin cont deschis la Trezoreria municipiului Galaţi, conform reglementărilor în 
vigoare.  

Art.55. Planul anual de venituri şi cheltuieli al Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
Galaţi se aprobă de Consiliul Judeţului Galaţi, iar răspunderea pentru executarea acestuia îi revine 
directorului general. 

Art.56. Inventarierea generală a colecţiilor se efectuează o dată la patru ani, conform legii, 
iar anual se face o verificare prin sondaj a gestiunii, în conformitate cu prevederile din Legea 
Contabilităţii nr. 82/1991, republicată.  

Art.57. Gestionarea colecţiilor, recuperarea pagubelor produse prin pierderi sau degradarea 
obiectelor din vina salariaţilor sau a vizitatorilor, se efectuează conform legii. 

Art.58. (1) La propunerea directorului general al instituţiei, în funcţie de evoluţia legislaţiei, 
poate fi modificat prezentul regulament numai prin hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi. 
(2) Şefii ierarhici vor aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine prevederile prezentului 
regulament şi obligativitatea respectării lor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 
 

ORGANIGRAMA COMPLEXULUI MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI 
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STATUL DE FUNCŢII 

AL COMPLEXULUI MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI 
 

Nr. 

crt. 

Funcţie execuţie şi grad/ 

treaptă profesională 

Funcţia de 

conducere 
Nivel studii Număr posturi Specialitatea studiilor 

0 1 2 3 4 5 

      

                CONDUCERE                                                                                                       3 

1 
 Director general/ 

manager 
S 1 Studii superioare 

2 
 Director general 

adjunct (ştiinţific) 
S 1 Studii superioare de biologie 

3 
 Director general 

adjunct (economic)  
S 1 Studii superioare economice 

 

              SECŢIA MUZEU- EXPOZIŢII ŞI COLECŢII                                                          11 

1  Şef secţie S 1 Studii superioare 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

5 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

6 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

7 Conservator lA  S 1 Studii superioare 

8 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 

9 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

10 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

11 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 
 

              SECŢIA ACVARII - EXPOZIŢII ŞI COLECŢII                                                        7 

1 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Inginer piscicol l  S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 

5 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 6 din iunie 2017 

6 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 

7 Muncitor calificat l - pescar 
 

G,M 1 
Studii medii/ generale + autorizaţie 

pescar 
 

             COMPARTIMENT PLANETARIU/OBSERVATOR ASTRONOMIC                       4 

1 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare 

3 Operator imagine (sunet) l  S 1 Studii superioare 

4 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii+ cursuri specializare 
 

             SECŢIA GRĂDINA BOTANICĂ                                                                             19 

1  Şef secţie S 1 Studii superioare 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

5 Conservator lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

6 Conservator lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

7 Gestionar custode lA  M 1 Studii medii 

8 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

9 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

10 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

11 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

12 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

13 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

14 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

15 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

16 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

17 Muncitor – tractorist l 
 

G, M 1 
Studii medii/ generale, calificare 

specifică 

18 Muncitor electromecanic lA 
 

G, M 1 
Studii medii/ generale, calificare 

specifică 

19 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 
 

               SECŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ                                                                        18 
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1 Administrator l   M 1 Studii medii 

2 Casier trezorier lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

3 
Muncitor- crescător, îngrijitor animale 

salbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 15 Studii medii/ generale/ profesionale 

4 Muncitor – tractorist l 
 

G, M 1 
Studii medii/ generale, calificare 

specifică  
 

          COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, EDUCAŢIE, INFORMATIZARE              3 

1 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Inspector de specialitate l  S 1 Studii superioare 
 

              COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL                                                          7 

1 Economist lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

2 Economist lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 

4 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 

5 Casier trezorier lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

6 Casier trezorier lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

7 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 
 

               SERVICIUL ADMINISTRATIV                                                                               8 

1  Şef serviciu  M 1 Studii medii 

2 
Muncitor - instalator încălzire centrală 

şi gaze l 

 
G, M 1 

Studii medii/ generale, calificare 

specifică  

3 
Muncitor - instalator încălzire centrală 

şi gaze l 

 
G, M 1 

Studii medii/ generale, calificare 

specifică  

4 Muncitor - electrician l 
 

G, M 1 
Studii medii/ generale, calificare 

specifică  

5 
Muncitor - instalator instalaţii 

tehnico-sanitare şi de gaze 

 
G, M 1 

Studii medii/ generale, calificare 

specifică 

6 
Muncitor - instalator instalaţii 

tehnico-sanitare şi de gaze 

 
G, M 1 

Studii medii/ generale, calificare 

specifică 

7 Şofer l  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 6 din iunie 2017 

specifică (atestat) 

8 Şofer l 
 

G, M 1 
Studii medii/ generale, calificare 

specifică (atestat) 
 

            COMPARTIMENT MARKETING, SALA AUDITORIU                                             1 

 Tehnician IA  M 1 Studii medii 
 

            OFICIUL JURIDIC                                                                                                    0 
 

            COMPARTIMENT TEHNIC                                                                                      0 
 

            COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI SECRETARIAT                                     2 

1 Inspector de specialitate lI  S 1 Studii superioare 

2 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 
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Anexa nr. 3 

 

Bugetul aprobat al instituției pe ultimii 3 ani  

Nr. 

crt. 
Categorii Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Total Venituri, din care:                                                          5765888 9260826 8277391 

 Subvenții 5366000 8714377 7712449 

 Venituri proprii 370000 533826 564942 

 PROIECT DIN FEN (FEP)* 29888 12623 - 

2 Total Cheltuieli, din care: 5765888 9260826 8277391 

 Personal 1790496 2446929 2354824 

 Bunuri si servicii 3347504 4853897 5694930 

 Dezvoltare 577000 1960000 227637 

3 PROIECT DIN FEN (FEP)* 50117 - - 

 

*FEN = Fonduri Europene Nerambursabile; FEP = Fondul European pentru Pescuit. 

 

Buget de venituri și cheltuieli în ultimii 3 ani 

Nr. 

crt. 
Categorii Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 

TOTAL VENITURI, din care: 

 

1.a. venituri proprii, din care 

1.a.1. venituri din activitatea de bază 

1.a.2. surse atrase 

1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. subvenții/alocații 

1.c. alte venituri 

5765888 

 

370000 

370000 

- 

- 

5366000 

29888 

9260826 

 

533826 

533826 

- 

- 

8714377 

12623 

8277391 

 

564942 

564942 

- 

- 

7712449 

- 

2. 

TOTAL CHELTUIELI, din care: 

 

2.a. Cheltuieli de personal, din care 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

2.a.2. Alte cheltuieli de personal 

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 

2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente 

2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

2.c. Cheltuieli de capital 

5765888 

 

1790496 

1790496 

- 

3347504 

50117 

- 

26590 

1536362 

79405 

627117 

9260826 

 

2446929 

2446929 

- 

4853897 

- 

- 

170305 

2821549 

86968 

1960000 

8277391 

 

2354824 

2354824 

- 

5694930 

- 

- 

345964 

3462583 

135195 

227637 
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HOTĂRÂREA NR. 127 
din 28 iunie 2017 

 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 
„Răsvan Angheluţă” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.362/21.06.2017             

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 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 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 organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de 
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 70/26.06.2015 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi, care răspunde 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, 29 iunie 2017 
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                                                    ORGANIGRAMA COMPLEXULUI MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII                                  ANEXA Nr. 1 

„RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI                                 
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ANEXA Nr. 2 

 

RECAPITULAŢIE 

 

 
 

TOTAL GENERAL: 83 

  

  

  

     Din care:  

  

              - directori 4 

  

  

- alte funcţii de conducere 3 

  

  

                    - de execuţie 76 
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ANEXA Nr. 3 

STATUL DE FUNCŢII  

AL COMPLEXULUI MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI 
 

Nr. 

crt. 

Funcţie execuţie şi grad/ 

treaptă profesională 

Funcţia de 

conducere 
Nivel studii 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

0 1 2 3 4 5 

      

                CONDUCERE                                                                                                        3 

1 
 Director general / 

manager 
S 1 Studii superioare 

2 
 Director general 

adjunct (ştiinţific) 
S 1 Studii superioare 

3 
 Director general 

adjunct (economic)  
S 1 Studii superioare economice 

4 
 Director general 

adjunct 
S 1 Studii superioare economice 

 

              SECŢIA MUZEU- EXPOZIŢII ŞI COLECŢII                                                           11 

1  Şef secţie S 1 Studii superioare 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

5 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

6 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

7 Conservator lA  S 1 Studii superioare 

8 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 

9 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

10 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

11 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

 

              SECŢIA ACVARII - EXPOZIŢII ŞI COLECŢII                                                         7 

1 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Inginer piscicol l  S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 

5 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 
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6 Conservator l   M 1 Studii medii + cursuri specializare 

7 Muncitor calificat l - pescar  G,M 1 Studii medii/ generale + autorizaţie pescar 

 

             COMPARTIMENT PLANETARIU/OBSERVATOR ASTRONOMIC                        4 

1 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare 

3 Operator imagine (sunet) l  S 1 Studii superioare 

4 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii+ cursuri specializare 

 

             SECŢIA GRĂDINA BOTANICĂ                                                                              19 

1  Şef secţie S 1 Studii superioare 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

4 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

5 Conservator lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

6 Conservator lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

7 Gestionar custode lA  M 1 Studii medii 

8 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

9 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

10 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

11 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

12 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

13 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

14 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

15 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

16 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

17 Muncitor – tractorist l  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică 

18 Muncitor electromecanic lA  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică 

19 Muncitor peisagist floricultor l  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

 

               SECŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ                                                                         17 

1 Casier trezorier lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

2 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

3 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

4 Muncitor - crescător, îngrijitor animale  G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 
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sălbatice captive şi semicaptive l 

5 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

6 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

7 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

8 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

9 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

10 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

11 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

12 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

13 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

14 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

15 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

16 
Muncitor - crescător, îngrijitor animale 

sălbatice captive şi semicaptive l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale/ profesionale 

17 Muncitor – tractorist l  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică  

 

          COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE, EDUCAŢIE, INFORMATIZARE               3 

1 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

2 Muzeograf lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Inspector de specialitate l  S 1 Studii superioare 

 

              COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL                                                           7 

1 Economist lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

2 Economist lA  S 1 Studii superioare de specialitate 

3 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 

4 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 6 din iunie 2017 
 

5 Casier trezorier lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

6 Casier trezorier lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

7 Gestionar custode sală lA  M 1 Studii medii + cursuri specializare 

 

               SERVICIUL ADMINISTRATIV                                                                                8 

1  Şef serviciu  M 1 Studii medii 

2 
Muncitor - instalator încălzire centrală şi gaze 

l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică  

3 
Muncitor - instalator încălzire centrală şi gaze 

l 

 
G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică  

4 Muncitor - electrician l  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică  

5 
Muncitor - instalator instalaţii tehnico-sanitare 

şi de gaze 

 
G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică 

6 
Muncitor - instalator instalaţii tehnico-sanitare 

şi de gaze 

 
G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică 

7 Şofer l  G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică (atestat) 

8 Şofer l 
 

G, M 1 Studii medii/ generale, calificare specifică (atestat) 

 

            COMPARTIMENT MARKETING, SALA AUDITORIU                                              1 

1 Tehnician IA  M 1 Studii medii 

 

            OFICIUL JURIDIC                                                                                                     0 

 

            COMPARTIMENT TEHNIC                                                                                       0 

 

            COMPARTIMENT RESURSE UMANE ŞI SECRETARIAT                                      2 

1 Inspector de specialitate lI  S 1 Studii superioare 

2 Inspector de specialitate lA  S 1 Studii superioare 
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HOTĂRÂREA NR. 128 
din 28 iunie 2017 

 

privind: modificarea 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: 5.315/21.06.2017             

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 Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi nr. 
12.792/20.06.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.315/20.06.2017; 

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 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 organigramei şi a statului 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. 27/28.02.2017 privind modificarea 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, 29 iunie 2017 
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Serviciul ANATOMIE 

PATOLOGICA din care:                                                                                       

-Comp. Citologie                       

-Comp. Histopatologie                                 

-Comp. Prosectura

SECTII CU PATURI   - 

1222 paturi
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(cabinete) Str. Brailei nr. 177 
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Sectia OBSTETRICA GINECOLOGIE II                                    

-  60 paturi

Sectia OFTALMOLOGIE - 40 paturi

SPITALIZARE DE ZI - 54 paturi

UNITATE de PRIMIRE URGENTE (UPU) - SMURD  -  

Cabinet medicina dentara de urgenta

Sectia UROLOGIE - 40 paturi

Sectie cronici Ivesti - 25 paturi

Medici rezidenti
Sectia DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE - 25 paturi

Comp. ENDOCRINOLOGIE - 10 paturi

Sectia clinica GASTROENTEROLOGIE -                                     

40 paturi

Comp. NEFROLOGIE - 14 paturi

Sectia clinica NEONATOLOGIE - 55 paturi                                   

din care Comp. prematuri - 15 paturi                      

Comp. terapie intensiva - 10 paturi

Sectia clinica NEUROCHIRURGIE - 45 paturi

Sectia clinica NEUROLOGIE - 75 paturi

Sectia clinica OBSTETRICA GINECOLOGIE I  -  70 

paturi             

   + bloc nasteri

Sectia CHIRURGIE PLASTICA,  MICROCHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVA -  50 paturi                                      

din care Comp. arsi - 15 paturi

Sectia clinica A.T.I. - 45 paturi

Comp. CHIRURGIE ORALA SI MAXILO - FACIALA   - 

15 paturi

Sectia clinica CARDIOLOGIE - 80 paturi                                                                     

din care Comp. terapie intensiva coronarieni -12 

paturi

Sectia clinica CHIRURGIE GENERALA I -                          

53 paturi

Sectia clinica CHIRURGIE GENERALA II -                     

53 paturi

Sectia CHIRURGIE GENERALA III - 25 paturi

Comp. CHIRURGIE VASCULARA - 15 paturi

Sectia clinica CHIRURGIE TORACICA - 45 paturi

Sectia clinica ONCOLOGIE MEDICALA - 55 paturi                    

din care comp.radioterapie - 25 paturi

            comp.ingrijiri paliative - 10 paturi

Sectia clinica O.R.L. - 50 paturi

Sectia clinica ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE -  

75 paturi

Comp. REUMATOLOGIE - 20 paturi

Comp. GERIATRIE SI GERONTOLOGIE                         

- 12 paturi

CENTRUL DE HEMODIALIZA - 9 aparate

Sectia clinica MEDICINA INTERNA I - 65 paturi

Sectia clinica MEDICINA INTERNA II - 65 paturi        

din care Comp. hematologie - 10 paturi

SECTII CU PATURI - 1222 paturi

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI
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ENDOCRINOLOGIE O.R.L.

CHIRURGIE VASCULARA OBSTETRICA - GINECOLOGIE FISIER

DERMATOVENEROLOGIE OFTALMOLOGIE

CHIRURGIE PLASTICA, 
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CHIRURGIE TORACICA NEUROLOGIE BOLI INFECTIOASE
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Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

COMITET DIRECTOR

1 Manager Medic primar 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 Ocupat

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 Ocupat

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 specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

17 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

18 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

19 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

20 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

21 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

22 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

23 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

24 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

25 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

26 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

27 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

28 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

29 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

30 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

31 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

32 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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Nr. 

crt.
Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

33 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

34 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

35 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

37 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

38 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

39 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
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 S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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
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Nr. 

crt.
Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii
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59 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

60 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

65 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

66 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

67 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

68 Asistent medical principal SSD studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

69 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

74 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

75 Sora medicala principala M studii medii sanitare/scoala sanitara in profil + examen grad princ Ocupat

76 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

77 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

78 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

79 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

80 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

81 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

82 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

83 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

84 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

85 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

86 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1995
Ocupat

87 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1996
Ocupat

88 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat



Hotararea C.J.G. nr. ........... / .................................... - pag. 8 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii
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89 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

90 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

91 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

92 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

93 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

94 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

95 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

96 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

97 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

98 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

99 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

100 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

101 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

102 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

103 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

104 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

105 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

106 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

107 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

108 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

109 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

110 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

111 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

112 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

113 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

114 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

115 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

116 Ingrijitoare G studii generale Vacant

117 Brancardier G studii generale Ocupat

118 Brancardier G studii generale Ocupat

119 Brancardier G studii generale Ocupat

120 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica CARDIOLOGIE

Numar paturi: 80 din care:

.Comp. terapie intensiva coronarieni: 12 paturi

121 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Vacant

122 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

123 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

124 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

125 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

126 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

127 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat
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128 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

129 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

130 Asistent sef Asistent medical principal PL studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

131 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

132 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

133 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

134 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

135 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

136 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

137 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

138 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

139 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

140 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

141 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

142 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

143 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

144 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

145 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

146 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

147 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

148 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

149 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

150 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

151 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

152 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

153 Asistent medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

154 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

155 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

156 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

157 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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158 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

159 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

160 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

161 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

162 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

163 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

164 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

165 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

166 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

167 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

168 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

169 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

170 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

171 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

172 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

173 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

174 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

175 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

176 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

177 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

178 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

179 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

180 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

181 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

182 Ingrijitoare G studii generale Vacant

183 Ingrijitoare G studii generale Vacant

184 Ingrijitoare G studii generale Vacant

185 Ingrijitoare G studii generale Vacant

186 Ingrijitoare G studii generale Vacant

187 Ingrijitoare G studii generale Vacant

188 Ingrijitoare G studii generale Vacant

189 Ingrijitoare G studii generale Vacant

190 Ingrijitoare G studii generale Vacant

191 Ingrijitoare G studii generale Vacant

192 Ingrijitoare G studii generale Vacant

193 Ingrijitoare G studii generale Vacant

194 Ingrijitoare G studii generale Vacant

195 Ingrijitoare G studii generale Vacant

196 Ingrijitoare G studii generale Vacant

197 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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198 Brancardier G studii generale Vacant

199 Brancardier G studii generale Vacant

200 Brancardier G studii generale Vacant

201 Brancardier G studii generale Vacant

202 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE GENERALA I

Numar paturi: 53

203 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

204 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

205 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

206 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

207 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

208 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

209 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

210 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

211 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

212 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

213 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

214 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

215 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

216 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

217 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

218 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

219 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

220 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

221 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

222 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

223 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

224 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

225 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

226 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

227 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat
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228 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

229 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

230 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

231 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

232 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

233 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

234 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

235 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

236 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

237 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

238 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

239 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

240 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

241 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

242 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

243 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

244 Ingrijitoare G studii generale Vacant

245 Ingrijitoare G studii generale Vacant

246 Ingrijitoare G studii generale Vacant

247 Ingrijitoare G studii generale Vacant

248 Ingrijitoare G studii generale Vacant

249 Ingrijitoare G studii generale Vacant

250 Ingrijitoare G studii generale Vacant

251 Ingrijitoare G studii generale Vacant

252 Ingrijitoare G studii generale Vacant

253 Ingrijitoare G studii generale Vacant

254 Ingrijitoare G studii generale Vacant

255 Ingrijitoare G studii generale Vacant

256 Ingrijitoare G studii generale Vacant

257 Ingrijitoare G studii generale Vacant

258 Ingrijitoare G studii generale Vacant

259 Ingrijitoare G studii generale Vacant

260 Ingrijitoare G studii generale Vacant

261 Ingrijitoare G studii generale Vacant

262 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE GENERALA II

Numar paturi: 53

263 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic
Temp. 

vacant

264 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

265 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat



Hotararea C.J.G. nr. ........... / .................................... - pag. 13 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Functia de conducere Functia de executie Gradul profesional NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

266 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

267 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

268 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

269 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

270 Asistent sef Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

271 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

272 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

273 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

274 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

275 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

276 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

277 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

278 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

279 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

280 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

281 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

282 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

283 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

284 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

285 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

286 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

287 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

288 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

289 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

290 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

291 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

292 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

293 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

294 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

295 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

296 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

297 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

298 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

299 Ingrijitoare G studii generale Vacant

300 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

301 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

302 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

303 Ingrijitoare G studii generale Vacant

304 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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305 Ingrijitoare G studii generale Vacant

306 Ingrijitoare G studii generale Vacant

307 Ingrijitoare G studii generale Vacant

308 Ingrijitoare G studii generale Vacant

309 Ingrijitoare G studii generale Vacant

310 Ingrijitoare G studii generale Vacant

311 Ingrijitoare G studii generale Vacant

312 Ingrijitoare G studii generale Vacant

313 Ingrijitoare G studii generale Vacant

314 Ingrijitoare G studii generale Vacant

315 Ingrijitoare G studii generale Vacant

316 Ingrijitoare G studii generale Vacant

317 Ingrijitoare G studii generale Vacant

318 Ingrijitoare G studii generale Vacant

319 Ingrijitoare G studii generale Vacant

320 Ingrijitoare G studii generale Vacant

321 Ingrijitoare G studii generale Vacant

322 Ingrijitoare G studii generale Vacant

323 Ingrijitoare G studii generale Vacant

324 Ingrijitoare G studii generale Vacant

325 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia CHIRURGIE GENERALA III

Numar paturi: 25

326 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

327 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

328 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

329 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

330 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

333 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

334 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

335 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

336 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

337 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

338 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat
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339 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

340 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

341 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797
Ocupat

342 Sora medicala principala M studii medii sanitare/scoala sanitara in profil + examen grad princ Ocupat

343 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

344 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

345 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

346 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

347 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

348 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

349 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

350 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

351 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

352 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

353 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

354 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

355 Ingrijitoare G studii generale Vacant

356 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-

FACIALA

Numar paturi: 15

357 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

358 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

359 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

360 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

361 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

362 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

363 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

364 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

365 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

366 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

367 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

368 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

369 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

370 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

371 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

372 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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373 Ingrijitoare G studii generale Vacant

374 Ingrijitoare G studii generale Vacant

375 Ingrijitoare G studii generale Vacant

376 Ingrijitoare G studii generale Vacant

377 Ingrijitoare G studii generale Vacant

378 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia CHIRURGIE PLASTICA 

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

Numar paturi: 50 din care:

.Comp. arsi: 15 paturi

379 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

380 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

381 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

382 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

383 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

384 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

385 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

386 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

387 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

388 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

389 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

390 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

391 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

392 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

393 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

394 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

395 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

396 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

397 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

398 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

399 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

400 Asistent medical principal M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Ocupat

401 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

402 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

403 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat
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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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

407 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

408 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

409 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

410 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

411 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

412 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

413 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1999
Ocupat

414 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

415 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

416 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

417 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

418 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

419 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

420 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

421 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

422 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

423 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

424 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

425 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

426 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

427 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

428 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

429 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

430 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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431 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

432 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

433 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

434 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

435 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

436 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

437 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

438 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

439 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

440 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

441 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

442 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

443 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

444 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

445 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

446 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

447 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

448 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

449 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

450 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

451 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

452 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

453 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

454 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

455 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

456 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

457 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

458 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

459 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

460 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

461 Ingrijitoare G studii generale Vacant

462 Ingrijitoare G studii generale Vacant

463 Ingrijitoare G studii generale Vacant

464 Ingrijitoare G studii generale Vacant

465 Ingrijitoare G studii generale Vacant

466 Ingrijitoare G studii generale Vacant

467 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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468 Ingrijitoare G studii generale Vacant

469 Ingrijitoare G studii generale Vacant

470 Ingrijitoare G studii generale Vacant

471 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE TORACICA

Numar paturi: 45

472 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

473 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

474 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

475 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

476 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

477 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

478 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

479 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

480 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

481 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

482 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

483 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

484 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

485 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

486 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

487 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

488 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

489 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

490 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

491 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

492 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

493 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

494 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

495 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

496 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

497 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

498 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

499 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

500 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

501 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

502 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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503 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

504 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

505 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

506 Ingrijitoare G studii generale Vacant

507 Ingrijitoare G studii generale Vacant

508 Ingrijitoare G studii generale Vacant

509 Ingrijitoare G studii generale Vacant

510 Ingrijitoare G studii generale Vacant

511 Brancardier G studii generale Ocupat

Compartiment CHIRURGIE VASCULARA

Numar paturi: 15

512 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

513 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

514 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

515 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

516 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

517 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

518 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

519 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

520 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

521 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

522 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

523 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

524 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

525 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

526 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

527 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

528 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

529 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

530 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

531 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

532 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

533 Ingrijitoare G studii generale Vacant

534 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE
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Numar paturi: 25

535 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

536 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

537 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

538 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

539 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

540 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

541 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

542 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

543 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

544 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

545 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

546 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

547 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

548 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

549 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

550 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

551 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

552 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

553 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

554 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

555 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

556 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

557 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

558 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

559 Ingrijitoare G studii generale Vacant

560 Ingrijitoare G studii generale Vacant

561 Ingrijitoare G studii generale Vacant

562 Ingrijitoare G studii generale Vacant

563 Ingrijitoare G studii generale Vacant

564 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment ENDOCRINOLOGIE

Numar paturi: 10

565 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

566 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

567 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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568 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

569 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

570 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

571 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

572 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

573 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

574 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

575 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

576 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

577 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

578 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

579 Ingrijitoare G studii generale Vacant

580 Ingrijitoare G studii generale Vacant

581 Ingrijitoare G studii generale Vacant

582 Ingrijitoare G studii generale Vacant

583 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica GASTROENTEROLOGIE

Numar paturi: 40

584 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

585 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

586 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

587 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

588 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

589 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
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 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

594 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

595 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

596 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

597 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

598 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

599 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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600 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

601 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

602 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

603 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

604 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

605 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

606 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

607 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

608 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

609 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

610 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

611 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

612 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

613 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

614 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

615 Ingrijitoare G studii generale Vacant

616 Ingrijitoare G studii generale Vacant

617 Ingrijitoare G studii generale Vacant

618 Ingrijitoare G studii generale Vacant

619 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

Numar paturi: 12

620 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

621 Kinetoterapeut S studii superioare de specialitate Vacant

622 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

623 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

624 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

625 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

626 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

627 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

628 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

629 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

630 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

631 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

632 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

633 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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634 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

635 Ingrijitoare G studii generale Vacant

636 Ingrijitoare G studii generale Vacant

637 Brancardier G studii generale Ocupat

Centru de HEMODIALIZA

Numar aparate: 9

638 Sef centru Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

639 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

640 BioInginer medical specialist S studii superioare de specialitate si examen de specialist Ocupat

641 Inginer specialist IA S studii superioare si curs de formare in domeniul aparaturii medicale Ocupat

642 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

643 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

646 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

647 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

648 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

649 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

650 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

651 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

652 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal 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 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

656 Ingrijitoare G studii generale Vacant

657 Ingrijitoare G studii generale Vacant

658 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA INTERNA I

Numar paturi: 65

659 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

660 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

661 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

662 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

663 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

664 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant
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665 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

666 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

667 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

668 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

669 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

675 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

676 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

677 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

678 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

679 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

680 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

681 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

682 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

683 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

684 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

685 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Vacant

686 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

687 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

688 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

689 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

690 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

691 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

692 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

693 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

694 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

695 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

696 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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697 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

698 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

699 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

700 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

701 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

702 Ingrijitoare G studii generale Vacant

703 Ingrijitoare G studii generale Vacant

704 Ingrijitoare G studii generale Vacant

705 Ingrijitoare G studii generale Vacant

706 Ingrijitoare G studii generale Vacant

707 Ingrijitoare G studii generale Vacant

708 Ingrijitoare G studii generale Vacant

709 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA INTERNA II

Numar paturi: 65 din care:

.Comp. hematologie: 10 paturi

710 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

711 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

712 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

713 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

714 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

715 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

716 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

717 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

718 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

719 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

725 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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
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729 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

730 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

731 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

732 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

733 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

734 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

735 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

736 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

737 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

738 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

739 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

740 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

741 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

742 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

743 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

744 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

745 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

746 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

747 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

748 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

749 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

750 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

751 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

752 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

753 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

754 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

755 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

756 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

757 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

758 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

759 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

760 Ingrijitoare G studii generale Vacant

761 Ingrijitoare G studii generale Vacant

762 Ingrijitoare G studii generale Vacant

763 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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764 Ingrijitoare G studii generale Vacant

765 Ingrijitoare G studii generale Vacant

766 Ingrijitoare G studii generale Vacant

767 Ingrijitoare G studii generale Vacant

768 Ingrijitoare G studii generale Vacant

769 Ingrijitoare G studii generale Vacant

770 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment NEFROLOGIE

Numar paturi: 14

771 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

772 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

773 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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

778 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

781 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

782 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

783 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

784 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

785 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

786 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

787 Ingrijitoare G studii generale Vacant

788 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEONATOLOGIE

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. prematuri: 15 paturi

.Comp. terapie intensiva: 10 paturi

789 Sef sectie Medic primar+ specialist S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

790 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

791 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

792 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

793 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

794 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

795 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

796 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant
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797 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

798 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

799 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

800 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

801 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

802 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

803 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

804 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

805 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

806 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

807 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

808 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

809 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

810 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

811 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

812 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

813 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

814 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

815 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

816 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

817 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

818 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

819 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 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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827 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

828 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

829 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

830 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

831 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

832 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

833 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

834 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

835 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Vacant

836 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

837 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

838 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

839 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

840 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

841 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

842 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

843 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

844 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

845 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

846 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

847 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

848 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

849 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

850 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

851 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

852 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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853 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

854 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

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 deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

857 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

858 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

859 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

860 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

861 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

862 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

863 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

864 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

865 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

866 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

867 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

868 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

869 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

870 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

871 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

872 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

873 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

874 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

875 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

876 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

877 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

878 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

879 Ingrijitoare G studii generale Vacant

880 Ingrijitoare G studii generale Vacant

881 Ingrijitoare G studii generale Vacant

882 Ingrijitoare G studii generale Vacant

883 Ingrijitoare G studii generale Vacant

884 Ingrijitoare G studii generale Vacant

885 Ingrijitoare G studii generale Vacant

886 Ingrijitoare G studii generale Vacant

887 Ingrijitoare G studii generale Vacant

888 Ingrijitoare G studii generale Vacant

889 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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890 Ingrijitoare G studii generale Vacant

891 Ingrijitoare G studii generale Vacant

892 Ingrijitoare G studii generale Vacant

893 Ingrijitoare G studii generale Vacant

894 Ingrijitoare G studii generale Vacant

895 Ingrijitoare G studii generale Vacant

896 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEUROCHIRURGIE

Numar paturi: 45

897 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

898 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

899 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

900 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

901 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

902 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

903 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

904 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

905 Kinetoterapeut S studii superioare de specialitate Vacant

906 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

907 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

908 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

909 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

910 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

911 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

912 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

913 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

914 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

915 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

916 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

917 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

918 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

919 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

920 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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921 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

922 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

923 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

924 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

925 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

926 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

927 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

928 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

929 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

930 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

931 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

932 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

933 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

934 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

935 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

936 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

937 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

938 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

939 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

940 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

941 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

942 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

943 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

944 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

945 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

946 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

947 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

948 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

949 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

950 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

951 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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952 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

953 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

954 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

955 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

956 Brancardier G studii generale Ocupat

957 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

958 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

959 Ingrijitoare G studii generale Vacant

960 Ingrijitoare G studii generale Vacant

961 Ingrijitoare G studii generale Vacant

962 Ingrijitoare G studii generale Vacant

963 Ingrijitoare G studii generale Vacant

964 Ingrijitoare G studii generale Vacant

965 Ingrijitoare G studii generale Vacant

966 Ingrijitoare G studii generale Vacant

967 Ingrijitoare G studii generale Vacant

968 Ingrijitoare G studii generale Vacant

969 Ingrijitoare G studii generale Vacant

970 Ingrijitoare G studii generale Vacant

971 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEUROLOGIE

Numar paturi: 75

972 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

973 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

974 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

975 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

976 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

977 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

978 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

979 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

980 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

981 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

982 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

983 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

984 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

985 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

986 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

987 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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988 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

989 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

990 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

991 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

992 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

993 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

994 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

995 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

996 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

997 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

998 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

999 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1000 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1001 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1002 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1003 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1004 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1005 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1006 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1007 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1008 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1009 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

1010 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

1011 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1012 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1013 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1014 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1015 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1016 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1017 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1018 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1019 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1020 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1021 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1022 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1023 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1024 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1025 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1026 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1027 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1028 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1029 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1030 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1031 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1032 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1033 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1034 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1035 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1036 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1037 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1038 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1039 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1040 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1041 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1042 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1043 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1044 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1045 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1046 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1047 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1048 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1049 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1050 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1051 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1052 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1053 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1054 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1055 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1056 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1057 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1058 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1059 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1060 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1061 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1062 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1063 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1064 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1065 Brancardier G studii generale Ocupat

1066 Brancardier G studii generale Ocupat

1067 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica OBSTETRICA GINECOLOGIE I

Numar paturi: 70

1068 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Ocupat

1069 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1070 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1071 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1072 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

1073 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1074 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1075 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1076 Asistent sef Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1077 Asistent medical (moasa) principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1078 Asistent medical (moasa) principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1079 Asistent medical (moasa) principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1080 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1081 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1082 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1083 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1084 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1085 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1086 Asistent medical (moasa) principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1087 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1088 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1089 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1090 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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1091 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1092 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1093 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1094 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1095 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1096 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

1097 Moasa debutanta S studii superioare de specialitate Ocupat

1098 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1099 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

1100 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1101 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1102 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1103 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1104 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1105 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1106 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1107 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1108 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1109 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1110 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1111 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1112 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1113 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1114 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1115 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1116 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1117 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1118 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1119 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1120 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1121 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1122 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1123 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1124 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1125 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1126 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1127 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1128 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1129 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1130 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1131 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1132 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1133 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1134 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1135 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1136 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1137 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1138 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1139 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1140 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1141 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1142 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1143 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1144 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1145 Ingrijitoare G studii generale Vacant

BLOC NASTERI

1146 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1147 Asistent medical (moasa) principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1148 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1149 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1150 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1151 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1152 Asistent medical (moasa) principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1153 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1154 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1155 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1156 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

1157 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1158 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1159 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1160 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1161 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1162 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1163 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1164 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1165 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1166 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1167 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1168 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1169 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1170 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1171 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1172 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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

Sectia OBSTETRICA GINECOLOGIE II

Numar paturi: 60

1183 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1184 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1185 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1186 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1187 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1188 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1189 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1190 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1191 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1192 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1193 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1194 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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

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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1198 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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1199 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1200 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 debutanta 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 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1207 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1208 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

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 Ocupat

1212 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1213 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1214 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1215 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1216 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1217 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1218 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1219 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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

1229 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1230 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1231 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1232 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1233 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1234 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1235 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1236 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1237 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1238 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1239 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1240 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1241 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1242 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1243 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1244 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1245 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1246 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1247 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1248 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1249 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1250 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1251 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1252 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1253 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1254 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1255 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1256 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1257 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia OFTALMOLOGIE

Numar paturi: 40

1258 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1259 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1260 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1261 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1262 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1263 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1264 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1265 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1266 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1267 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1268 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1269 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1270 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1271 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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1272 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1273 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1274 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1275 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1276 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1277 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1278 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1279 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1280 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1281 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1282 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1283 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1284 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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

Sectia clinica ONCOLOGIE MEDICALA

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. radioterapie: 25 paturi

.Comp. ingrijiri paliative: 10 paturi

1296 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1297 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1298 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1299 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1300 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1301 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1302 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1303 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1304 Psiholog stagiar S studii superioare de specialitate Vacant

1305 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1306 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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1307 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1308 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1309 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1310 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1311 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 S studii superioare de specialitate Ocupat

1315 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1316 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1317 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
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 S studii superioare de specialitate Ocupat

1320 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1321 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1322 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1323 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1324 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1325 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

1326 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

1327 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

1328 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

1329 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1330 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1331 Asistent medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

1332 Asistent medical PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Ocupat

1333 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1334 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1335 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1336 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant
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1337 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1338 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1339 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1340 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1341 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1342 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1343 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1344 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1345 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1346 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1347 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1348 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1349 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1350 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1351 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1352 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1353 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1354 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1355 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1356 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1357 Brancardier G studii generale Ocupat

1358 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica O.R.L.

Numar paturi: 50

1359 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

1360 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1361 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1362 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1363 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1364 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1365 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1366 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1367 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

1368 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1369 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1370 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1371 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1372 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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1373 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1374 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1375 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1376 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1377 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1378 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1379 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1380 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1381 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1382 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1383 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

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

1391 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1392 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1393 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1394 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1395 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1396 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1397 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1398 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1399 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1400 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1401 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1402 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1403 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1404 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1405 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1406 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1407 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1408 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1409 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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TRAUMATOLOGIE

Numar paturi: 75

1410 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1411 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1412 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1413 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1414 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1415 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1416 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1417 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1418 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1419 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1420 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1421 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1422 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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

1424 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1428 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1429 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1430 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1431 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1432 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1433 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1434 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1435 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1436 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1437 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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1438 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1439 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1440 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1441 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1442 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1443 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1444 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1445 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1446 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1447 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1448 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1449 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1450 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1451 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1452 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1453 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1454 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1455 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1456 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1457 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1458 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1459 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1460 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1461 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1462 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1463 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1464 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1465 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1466 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1467 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1468 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1469 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1470 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1471 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1472 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1473 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1474 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1475 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1476 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1477 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1478 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1479 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1480 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1481 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1482 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1483 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1484 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1485 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1486 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1487 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1488 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1489 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1490 Brancardier G studii generale Ocupat

1491 Brancardier G studii generale Vacant

Compartiment REUMATOLOGIE

Numar paturi: 20

1492 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1493 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1494 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1495 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1496 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1497 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1498 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1499 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1500 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

1501 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii 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 Vacant

1507 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1508 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1509 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1510 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1511 Ingrijitoare G studii generale Vacant

UNITATE PRIMIRI URGENTE (UPU) -SMURD

1512 Sef UPU-SMURD Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1513 Medic primar+ specialist S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1514 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1515 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1516 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1517 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1518 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1519 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1520 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1521 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1522 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1523 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Ocupat

1524 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1525 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1526 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1527 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1528 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1529 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1530 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1531 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1532 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1533 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1534 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1535 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1536 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1537 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1538 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1539 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1540 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1541 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1542 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1543 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1544 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1545 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1546 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1547 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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1548 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1549 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1550 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1551 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1552 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1553 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1554 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1555 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1556 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1557 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1558 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1559 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1560 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1561 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1562 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1563 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1564 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1565 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1566 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1567 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1568 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1569 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1570 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1571 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1572 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1573 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1574 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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1575 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1576 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1577 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1578 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1579 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1580 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1581 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1582 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1583 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1584 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1585 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1586 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1587 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1588 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1589 Asistent medico-social principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1590 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1591 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1592 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1593 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1594 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1595 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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
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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/ 1996
Ocupat

1608 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1612 Asistent medical S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
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 S studii superioare de specialitate Ocupat

1617 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1618 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1619 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1620 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1621 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1622 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1623 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1624 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1625 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1626 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1627 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1628 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1629 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1630 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1631 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

1632 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

1633 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1634 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1635 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1636 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1637 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1638 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1639 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1640 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1641 Asistent medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

1642 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1643 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

1644 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

1645 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

1646 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

1647 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

1648 Sora medicala principala M studii medii sanitare/scoala sanitara in profil + examen grad princ Ocupat

1649 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1650 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1651 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1652 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

1653 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

1654 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1655 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1656 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1657 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1658 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1659 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1660 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1661 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1662 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1663 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1664 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1665 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1666 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1667 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1668 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1669 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1670 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1671 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1672 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1673 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1674 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1675 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1676 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1677 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1678 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1679 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1680 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1681 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1682 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1683 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1684 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1685 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1686 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1687 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1688 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1689 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1690 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1691 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1692 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1693 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1694 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1695 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1696 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1697 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1698 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1699 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1700 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1701 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1702 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1703 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1704 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1705 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1706 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1707 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1708 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1709 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1710 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1711 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1712 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1713 Brancardier G studii generale Ocupat

1714 Brancardier G studii generale Ocupat

1715 Brancardier G studii generale Ocupat

1716 Brancardier G studii generale Ocupat

1717 Brancardier G studii generale Ocupat

1718 Brancardier G studii generale Ocupat

1719 Brancardier G studii generale Ocupat

1720 Brancardier G studii generale Ocupat

1721 Brancardier G studii generale Ocupat

1722 Brancardier G studii generale Ocupat

1723 Brancardier G studii generale Ocupat

1724 Brancardier G studii generale Ocupat

1725 Brancardier G studii generale Ocupat

1726 Brancardier G studii generale Ocupat

1727 Brancardier G studii generale Vacant

1728 Brancardier G studii generale Vacant

1729 Brancardier G studii generale Vacant

1730 Brancardier G studii generale Vacant

1731 Brancardier G studii generale Vacant

1732 Brancardier G studii generale Vacant

1733 Brancardier G studii generale Vacant

1734 Brancardier G studii generale Vacant

1735 Brancardier G studii generale Vacant

1736 Brancardier G studii generale Vacant

1737 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1738 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1739 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1740 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1741 SECRETAR M studii medii Ocupat

1742 Administrator I M studii medii Vacant

1743 Analist programator ajutor II M studii medii Vacant

 --- Cabinet MEDICINA DENTARA DE URGENTA
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1744 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1745 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1746 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1747 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1748 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1749 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1750 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

1751 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1752 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1753 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1754 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1755 Medic specialist S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1756 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1757 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1758 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1759 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1760 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1761 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1762 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1763 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1764 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1765 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1766 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1767 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1768 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1769 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1770 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1771 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1772 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1773 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1774 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1775 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1776 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1777 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1778 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1779 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1780 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1781 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1782 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1783 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1784 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1785 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1786 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1787 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1788 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1789 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1790 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1791 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1792 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1793 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1794 Ingrijitoare G studii generale Vacant

SPITALIZARE DE ZI (54 de paturi)

MEDICI REZIDENTI

1795 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1796 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1797 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1798 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1799 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1800 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1801 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1802 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1803 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1804 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1805 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1806 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1807 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1808 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1809 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1810 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1811 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1812 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1813 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1814 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1815 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1816 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1817 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1818 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1819 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1820 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1821 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1822 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1823 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1824 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1825 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1826 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1827 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1828 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1829 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1830 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1831 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1832 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1833 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1834 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1835 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1836 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1837 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1838 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1839 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1840 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1841 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1842 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1843 Medic rezident anul I 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 I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1846 Medic rezident anul II 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 VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1849 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1850 Medic rezident anul V 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 III 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 III 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
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1857 Medic rezident anul V 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 II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1860 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1861 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1862 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1863 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1864 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1865 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1866 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1867 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1868 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1869 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1870 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1871 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1872 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1873 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1874 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1875 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1876 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1877 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1878 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1879 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1880 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1881 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1882 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1883 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1884 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1885 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1886 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1887 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1888 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1889 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1890 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1891 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1892 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1893 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1894 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1895 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1896 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1897 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1898 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant
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1899 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1900 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1901 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1902 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1903 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1904 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1905 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1906 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1907 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1908 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1909 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1910 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

STRUCTURI COMUNE

Serviciul ANATOMIE PATOLOGICA

1911 Sef serviciu Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

1912 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1913 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1914 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1915 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1916 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1917 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1918 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1919 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1920 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1921 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1922 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1923 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1924 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1925 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1926 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1927 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1928 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1929 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1930 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1931 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1932 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1933 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1934 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1935 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1936 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1937 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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 --- Compartiment CITOLOGIE

1938 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 --- Compartiment HISTOPATOLOGIE

1939 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1940 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1941 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1942 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1943 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1944 Asistent medical principal M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Ocupat

1945 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

1946 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

1947 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1948 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1949 Asistent medical principal M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Ocupat

1950 Brancardier G studii generale Ocupat

BLOC OPERATOR

1951 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

1952 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1953 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1954 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1955 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

1956 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 2 - UROLOGIE-aseptic

1957 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1958 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1959 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

1960 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1961 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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 -- Sala 3 - CHIRURGIE GENERALA I -aseptic

1962 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1963 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1964 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

1965 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1966 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 -- Sala 4 - CHIRURGIE GENERALA II -aseptic

1967 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

1968 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1969 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1970 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1971 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 5 - CHIRURGIE GENERALA -aseptic

1972 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1973 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1974 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 6 - GINECOLOGIE - aseptic

1975 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1976 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1977 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1978 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 7 - NEUROCHIRURGIE -aseptic

1979 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1980 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1981 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1982 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1983 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 -- Sala 8 - ORTOPEDIE - aseptic

1984 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1985 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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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
Vacant

1990 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1991 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1992 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1993 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1994 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 9 - aseptic

1995 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1996 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

1997 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

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 principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal
Temp. 

vacant

2002 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2003 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2004 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2005 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2006 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2007 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2008 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2009 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2010 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- Sala 10  - SEPTIC

2011 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2012 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2013 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2014 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 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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2017 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2018 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2019 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2020 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2024 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2025 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2026 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2027 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2028 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2029 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2030 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2031 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2032 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 12 - CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-

FACIALA

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 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2036 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 13 -  CHIRURGIE PLASTICA

2037 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2038 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2039 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2040 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2041 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 14 - CHIRURGIE TORACICA

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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2044 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2045 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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 -- Sala 15 - ORL - SEPTIC

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2048 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2049 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 16 - CHIRURGIE VASCULARA

2050 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2051 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2052 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2053 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2054 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 17 - CHIRURGIE GENERALA III

2055 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2056 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2057 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2058 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2059 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2060 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- Personal auxiliar BLOC OPERATOR

2061 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2062 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2063 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2064 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2065 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2066 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2067 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2068 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2069 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2070 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2071 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2072 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2073 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2074 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2075 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2076 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2077 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2078 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2079 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2080 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2081 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2082 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2083 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2084 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2085 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2086 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2087 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2088 Brancardier G studii generale Ocupat

2089 Brancardier G studii generale Vacant

2090 Brancardier G studii generale Vacant

DIETETICA

2091 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2094 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

Compartiment ENDOSCOPIE

2095 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2096 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

FARMACIE

2097 Farmacist sef Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2098 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2099 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2100 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2101 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Ocupat

2102 Farmacist rezident anul II S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Ocupat

2103 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2104 Farmacist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie Vacant

2105 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2106 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2107 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

2108 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2109 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2110 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2111 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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2112 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2113 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2114 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2115 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2116 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2117 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2118 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2119 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2120 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2121 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2122 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2123 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2124 Laborant M studii medii sanitare / scoala sanitara in profil Ocupat

2125 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2126 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2127 Operator I M studii medii Vacant

2128 Operator I M studii medii Vacant

Compartiment INTERNARI - EXTERNARI

2129 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2130 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2131 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

2132 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2133 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2134 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2135 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2136 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2137 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2138 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2139 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2140 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat
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2141 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2142 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2143 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2144 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2145 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2146 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2147 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2148 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2149 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2150 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2151 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2152 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Serviciul clinic de MEDICINA LEGALA

2153 Sef serviciu ML Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2154 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2155 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2156 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2157 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2158 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2159 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2160 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2161 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2162 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2163 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2164 Biochimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2165 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

2166 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2167 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1999
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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2170 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2171 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

2172 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2173 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2174 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2175 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2176 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat
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2177 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2178 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii 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 Autopsier G studii generale Vacant

2181 Autopsier G studii generale Vacant

2182 Autopsier G studii generale Vacant

2183 Autopsier G studii generale Vacant

2184 Autopsier G studii generale Vacant

2185 Brancardier G studii generale Ocupat

2186 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2187 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2188 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2189 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment PREVENIRE SI CONTROL AL 

INFECTIILOR NOSOCOMIALE

2190 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2191 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2192 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2193 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2194 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2195 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2196 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2197 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 2000
Ocupat

2198 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2199 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2200 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2201 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2202 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2203 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2204 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

2205 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

2206 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

STERILIZARE

2207 Asistent sef Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2208 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2209 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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2210 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2211 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2212 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 2001
Ocupat

2213 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2214 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2215 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal 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 S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate Ocupat

2222 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2223 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

2224 Asistent medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

2225 Tehnician dentar SSD studii superioare de 3 ani in specialitate Vacant

2226 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2227 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2228 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2229 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2230 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2231 Ingrijitoare 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

LABORATOARE

Laborator clinic ANALIZE MEDICALE

2236 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2237 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2238 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2239 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2240 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2241 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2242 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2243 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

2244 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat
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2245 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2246 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2247 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2248 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2249 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2250 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2251 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2252 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2253 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2254 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2255 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2256 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2257 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2258 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Ocupat

2259 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2260 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2261 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2262 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2263 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2264 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2265 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2266 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2267 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2268 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2269 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2270 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2271 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2272 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2273 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2274 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2275 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2276 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2277 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2278 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2279 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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2280 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2281 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2282 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2283 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2284 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2285 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2286 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2287 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2288 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2289 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2290 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2291 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2292 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2293 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2294 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2295 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2296 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2297 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2298 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2299 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2300 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2301 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2302 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2303 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2304 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2305 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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2306 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 199
Ocupat

2307 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2308 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2309 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2310 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2311 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2312 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

2313 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

2314 Oficiant medical principal M studii medii sanitare/ scoala sanitara in profil si examen grad principal Ocupat

2315 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2316 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2317 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2318 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2319 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2320 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2321 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2322 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2323 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2324 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2325 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2326 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2327 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2328 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2329 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2330 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2331 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2332 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2333 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2334 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2335 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2336 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2337 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2338 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2339 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2340 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2341 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2342 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2343 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2344 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2345 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2346 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2347 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2348 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2349 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2350 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2351 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2352 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator EXPLORARI FUNCTIONALE

2353 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2354 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2355 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2356 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2357 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2358 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2359 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2360 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2361 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2362 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2363 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2364 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2365 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2366 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2367 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2368 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2369 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2370 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2371 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2372 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2373 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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
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Laborator MEDICINA NUCLEARA

2380 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2381 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2382 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2383 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2384 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

2385 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

2386 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2387 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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

Laborator RADIOLOGIE IMAGISTICA 

MEDICALA

2395 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2396 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2397 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2398 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2399 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2400 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2401 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2402 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2403 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2404 Fizician principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2405 Fizician deb/fiz/spec/princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

2406 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2407 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2408 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2409 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2410 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2411 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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2412 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2413 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2414 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2415 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2416 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2417 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2418 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2419 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2420 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2421 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2422 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2423 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 2004
Ocupat

2424 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2425 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2426 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2429 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2430 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2431 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2432 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2433 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2434 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2435 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2436 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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

2444 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2445 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2446 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2447 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2448 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2449 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2450 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2451 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2452 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2453 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2454 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2455 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2456 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2457 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2458 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2459 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2460 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2461 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2462 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2463 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2464 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2465 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2466 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2467 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- COMPUTER TOMOGRAF

2468 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2469 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2477 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2478 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- R.M.N.

2479 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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2480 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2481 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

Laborator RADIOTERAPIE

2482 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2483 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2484 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2485 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2486 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2487 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2488 Expert in fizica medicala S
diploma licenta fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), 

curs radioprot postuniv, permis exercitare 3 CNCAN
Ocupat

2489 Fizician specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2490 Fizician medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2491 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2492 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2493 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2494 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2495 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2496 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2497 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2498 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2499 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2500 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2501 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2502 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2503 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2504 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2505 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2506 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2507 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2508 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2509 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2510 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2511 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2512 Brancardier G studii generale Ocupat
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Cabinete 

 - Cabinet DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE

2513 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2514 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2515 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2516 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2517 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2518 Asistent medico-social principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
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 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2522 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2523 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2524 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2525 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2526 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet  MEDICINA MUNCII

2527 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2528 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 SPORTIVA

2529 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2530 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2531 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2532 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2533 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2534 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2535 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet ONCOLOGIE MEDICALA

2536 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2537 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2538 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2539 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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2540 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2541 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2542 Referent de specialitate gradul III S studii superioare Ocupat

2543 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2544 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2545 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2546 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet PLANIFICARE FAMILIALA

2547 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2548 Psiholog specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2549 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

2550 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2551 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist 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

 - Cabinet AUDIOMETRIE

2554 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2555 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

2556 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

2557 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2558 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

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

 - Cabinet CHIRURGIE PLASTICA, 

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

2560 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE TORACICA

2561 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE VASCULARA
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2562 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

2563 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2564 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2565 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2566 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet ENDOCRINOLOGIE

2567 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet GASTROENTEROLOGIE

2568 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

2569 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet HEMATOLOGIE

2570 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

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 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

2574 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Vacant

 - Cabinet NEFROLOGIE

2575 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

2576 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

2577 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

2578 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet OFTALMOLOGIE

2579 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2580 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.
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2581 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2582 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

2583 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2584 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
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 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

2587 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2588 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2589 Psiholog specialist S studii superioare de specialitate si examen de psiholog specialist Ocupat

2590 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2591 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

2592 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)

2593 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat

2594 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

 - Cabinet UROLOGIE

2595 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

2596 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2597 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

2598 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2599 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

2600 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2601 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2602 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2603 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2604 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant
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2605 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

 - STERILIZARE

2606 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

2607 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2608 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2609 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2610 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2611 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2612 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2613 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2614 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2615 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2616 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2617 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2618 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2619 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2620 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2621 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2622 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2623 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2624 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2625 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2626 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2627 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2628 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2629 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2630 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2631 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2632 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2633 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2634 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2635 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2636 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2637 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2638 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2639 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2640 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2641 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2642 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2643 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2644 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2645 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2646 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2647 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2648 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2649 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2650 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2651 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2652 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2653 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2654 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2655 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2656 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2657 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2658 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2659 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2660 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2661 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2662 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2663 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2664 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2665 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2666 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2667 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2668 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2669 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2670 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2671 Ingrijitoare G studii generale Vacant

AMBULATORIU INTEGRAT SPITALULUI - Str. 

Basarabiei 26

 - Laborator RECUPERARE MEDICINA FIZICA 

SI BALNEOLOGIE (baza tratament)

2672 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2673 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2674 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat

2675 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

2676 Kinetoterapeut principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2677 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2678 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2679 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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2680 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2681 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2682 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2683 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2684 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2685 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2686 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2687 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2688 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2689 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2690 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2691 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2692 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

2693 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2694 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

2695 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

2696 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2697 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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 Baies G studii generale Vacant

2703 Baies G studii generale Vacant

APARAT FUNCTIONAL

Serviciul MANAGEMENTUL RESURSELOR 

UMANE

2704 Sef serviciu Inspector de specialitate gradul I S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2705 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2706 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2707 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2708 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2709 Economist gradul I S studii superioare Ocupat
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2710 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2711 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

2712 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

2713 Economist specialist IA S studii superioare Vacant

Compartiment AUDIT PUBLIC INTERN

2714 Auditor gradul I S studii superioare Ocupat

Compartiment RELATII CU PUBLICUL

2715 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2716 Referent de specialitate gradul III S studii superioare Vacant

Compartiment PREVENIRE SI PROTECTIE

2717 Inginer gradul I S studii superioare Ocupat

2718 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2719 Inginer gradul I S studii superioare Ocupat

Compartiment JURIDIC

2720 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2721 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

Compartiment CONSTITUIRE, URMARIRE SI 

RECUPERARE CHELTUIELI DE SPITALIZARE

2722 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2723 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2724 Consilier juridic gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Compartiment DUHOVNICESC

2725 Preot gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Serviciul FINANCIAR

2726 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2727 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2728 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2729 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2730 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2731 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

Serviciul SALARII

2732 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2733 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2734 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2735 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2736 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2737 Referent de specialitate gradul III S studii superioare Ocupat

Serviciul CONTABILITATE

2738 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului
Temp. 

vacant
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2739 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2740 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2741 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2742 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

 --- Compartiment INFORMATICA SI 

CONTABILITATE DE GESTIUNE

2743 Contabil IA M studii medii Ocupat

2744 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2745 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2746 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2747 Casier M studii medii Ocupat

2748 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

Serviciul EVALUARE SANITARA, INFORMATICA 

SI STATISTICA MEDICALA

2749 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2750 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2751 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2752 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2753 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2754 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2755 Operator I M studii medii Ocupat

2756 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

2757 Inspector de specialitate gradul I S studii superioare Vacant

2758 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

 --- Compartiment INFORMATICA MEDICALA

2759 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2760 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2761 Inginer de sistem II S studii superioare Ocupat

2762 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2763 Operator I M studii medii Ocupat

2764 Analist programator ajutor I M studii medii Vacant

Serviciul de MANAGEMENT AL CALITATII 

SERVICIILOR MEDICALE

2765 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Vacant

2766 Medic primar/ specialist S diploma de medic si examen de medic primar / specialist Vacant

2767 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2768 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2769 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2770 Consilier juridic gradul II S studii superioare de specialitate Ocupat

Serviciul TEHNIC - ADMINISTRATIV
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2771 Sef serviciu Consilier juridic gradul IA S studii superioare in specialitatea serviciului Vacant

 --- Birou ACHIZITII PUBLICE

2772 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Vacant

2773 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2774 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2775 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2776 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2777 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2778 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2779 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2780 Economist deb/ II/ I/ spec. IA S studii superioare Vacant

 --- Birou CONTRACTARI, APROVIZIONARE

2781 Sef birou Economist gradul I S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

2782 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2783 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2784 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2785 Magaziner M studii medii Ocupat

2786 Magaziner M studii medii Ocupat

2787 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Vacant

 ----- PERSONAL DESERVIRE in subordinea 

Biroului CONTRACTARI, APROVIZIONARE

2788 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2789 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2790 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2791 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2792 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

 --- Birou ADMINISTRATIV

2793 Sef birou Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

2794 Referent de specialitate gradul III S studii superioare Ocupat

2795 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2796 Arhivar M studii medii Ocupat

2797 Curier G studii generale Ocupat

2798 Referent de specialitate debutant S studii superioare Vacant

 ------ Formatie LIFTIERI

2799 Sef formatie Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2800 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2801 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2802 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2803 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2804 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat
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2805 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2806 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2807 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2808 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2809 Muncitor calificat III categorie de calificare 3 Ocupat

2810 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2811 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2812 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2813 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2814 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

2815 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

2816 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

2817 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

2818 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Vacant

2819 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2820 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2821 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2822 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2823 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2824 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2825 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2826 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2827 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2828 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

 -------- SPALATORIE

2829 Spalatoreasa cu gestiune Spalatoreasa G studii generale Vacant

2830 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2831 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2832 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2833 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2834 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2835 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2836 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2837 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2838 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2839 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2840 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2841 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2842 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2843 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2844 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2845 Spalatoreasa G studii generale Vacant
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2846 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2847 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2848 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2849 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2850 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2851 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2852 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2853 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2854 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2855 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2856 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2857 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2858 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2859 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2860 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2861 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2862 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2863 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2864 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2865 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2866 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2867 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2868 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2869 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2870 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2871 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2872 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2873 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2874 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2875 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2876 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2877 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2878 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2879 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2880 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2881 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2882 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2883 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2884 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2885 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2886 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2887 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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2888 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2889 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2890 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2891 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- Bloc ALIMENTAR

2892 Sef echipa Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2893 Muncitor calificat I bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2894 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Ocupat

2895 Muncitor calificat I bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2896 Muncitor calificat I bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2897 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Ocupat

2898 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Ocupat

2899 Muncitor calificat I bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2900 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2901 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2902 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2903 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2904 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2905 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2906 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2907 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2908 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2909 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2910 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2911 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2912 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2913 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2914 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2915 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2916 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2917 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2918 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2919 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2920 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2921 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2922 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2923 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2924 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2925 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2926 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2927 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2928 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant
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2929 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2930 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2931 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2932 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2933 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2934 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2935 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2936 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2937 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2938 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2939 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2940 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2941 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2942 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2943 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2944 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2945 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2946 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2947 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2948 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2949 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2950 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

 ----- PERSONAL DESERVIRE in subordinea 

Biroului ADMINISTRATIV

2951 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2952 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2953 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2954 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2955 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2956 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2957 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2958 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2959 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2960 Muncitor necalificat Ocupat

2961 Muncitor necalificat Ocupat

2962 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

2963 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2964 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2965 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2966 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2967 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

2968 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant
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2969 Muncitor calificat III certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

2970 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2971 Sofer II
permis cond. Sofer profesionist/diploma invatamant mediu ori 

profesional de specialitate si autovehicul capacit. pana 2t/autoveh. de 

transport persoane pana 8 locuri

Ocupat

2972 Sofer II
permis cond. Sofer profesionist/diploma invatamant mediu ori 

profesional de specialitate si autovehicul capacit. pana 2t/autoveh. de 

transport persoane pana 8 locuri

Ocupat

2973 Sofer II
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

2974 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2975 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2976 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2977 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2978 Muncitor necalificat I Vacant

2979 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2980 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2981 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2982 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

 ---- Personal auxiliar SPATII NESANITARE

2983 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2984 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2985 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2986 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2987 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2988 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2989 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2990 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

2991 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2992 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2993 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2994 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2995 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2996 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2997 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2998 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2999 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3000 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3001 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3002 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3003 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3004 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3005 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3006 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3007 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3008 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3009 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3010 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3011 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3012 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3013 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3014 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3015 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3016 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3017 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3018 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3019 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3020 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3021 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3022 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3023 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3024 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3025 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3026 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3027 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3028 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3029 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3030 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3031 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3032 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3033 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3034 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3035 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3036 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3037 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3038 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3039 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3040 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3041 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3042 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3043 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3044 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3045 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3046 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3047 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3048 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3049 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3050 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3051 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3052 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3053 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3054 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3055 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3056 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

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

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
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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

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

 --- Birou TEHNIC

3115 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

3116 Subinginer I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

3117 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

 --- Atelier TEHNIC

3118 Sef atelier Tehnician IA M studii medii Ocupat

 ------ Formatie ELECTRICIENI

3119 Sef formatie Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3120 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3121 Muncitor calificat IV categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3122 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3123 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3124 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3125 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3126 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat
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3127 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3128 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3129 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3130 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3131 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3132 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3133 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

 ------ Formatia LACATUSI

3134 Sef formatie Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3135 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3136 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3137 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3138 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3139 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3140 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3141 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3142 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3143 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 Ocupat

3144 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3145 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

3146 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Vacant

 ------ Formatia INCALZIRE-CENTRALA 

TERMICA

 -------- Echipa ABUR-INCALZIRE

3147 Sef echipa Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3148 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3149 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3150 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3151 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3152 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

 -------- Echipa FOCHISTI

3153 Sef echipa Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3154 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3155 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3156 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3157 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3158 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3159 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Vacant

3160 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3161 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

 ------ Formatie APARATURA MEDICALA

3162 Sef formatie Aparatura medicala Inginer specialist IA S studii superioare tehnice Ocupat
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3163 Tehnician utilaje medicale principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3164 Tehnician utilaje medicale principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3165 Tehnician utilaje medicale principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3166 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3167 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3168 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

3169 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3170 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3171 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3172 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

 -------- Echipa INSTALATORI

3173 Sef echipa Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3174 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3175 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3176 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3177 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3178 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3179 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3180 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3181 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3182 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

 -------- Echipa TAMPLARI

3183 Sef echipa Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3184 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 Ocupat

3185 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3186 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3187 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3188 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

 -------- Echipa ZUGRAVI

3189 Sef echipa Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3190 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3191 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3192 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3193 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

Sectia CRONICI IVESTI

Numar paturi: 25

3194 Sef sectie S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

3195 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

3196 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

postliceale sanitare si, dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3197 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat
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3198 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

3199 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

3200 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

3201 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Vacant

3202 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

3203 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

3204 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3205 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3206 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3207 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

3208 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

3209 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3210 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3211 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 --- FARMACIE

3212 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 --- STERILIZARE

3213 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat

 ---- SPALATORIE

3214 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

 --- Bloc ALIMENTAR

3215 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Ocupat

3216 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

 --- TEHNIC

3217 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat
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HOTĂRÂREA NR. 129 
din 28 iunie 2017 

 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare 
a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.361/21.06.2017             

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 3 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2)  lit. b) Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a, d), alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul 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 organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 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. 132/29.10.2015 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Galaţi. 
 

  
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
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ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE  

A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL JUDEŢULUI GALAŢI 
 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

            

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAŢIE 
TOTAL  

PERSONAL 

DIN CARE: 

PERSONAL DE 

CONDUCERE 

PERSONAL DE 

EXECUŢIE 

1. Conducere 3 3 - 

2. Sector mecano-energetic 20 1 19 

3. Serviciul de gestionare, exploatare şi întreţinere a domeniului public şi privat 14 1 13 

4. Birou dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, igienizare şi salubrizare 6 1 5 

5. Compartiment contabilitate, resurse umane și PSI-SSM 8 - 8 

6. Serviciu de aprovizionare,administrativ, marketing 10 1 9 

7. Compartiment monitorizare și  funcționare proiecte realizate din fonduri europene 5 - 5 

TOTAL POSTURI 66 7 59 

1       DIRECTOR 

   GENERAL 

1      Director general  

        adjunct 
 

1           Contabil Șef 
        

 

                         Serviciul de gestionare, 

14                           exploatare şi întreţinere a 

                         domeniului public şi privat 

   

  1 

 13 

                             Birou dezinsecţie, dezinfecţie,    

 6                                  deratizare, igienizare 

                                          şi salubrizare   

   

  1 

  5 

               Sector 

20                            mecano-energetic 

   

  1 

13 

 

Compartimentul  contabilitate, 

   resurse  umane și  

          PSI-SSM    
    

8 

                            Serviciul aprovizionare,   

10          administrativ, 

             marketing 

                                  

1 

9 

                      Compartimentul Monitorizare şi 

                        Funcționare Proiecte realizate 

                            din  Fonduri Europene                                                   

 

5 

  Compartiment 

întreținere și marcaje rutiere 

  drumuri județene 

  6 
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STAT DE FUNCŢII 

al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judeţului Galaţi 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia  

de conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI 66  

I. CONDUCERE     3   

1  Director general  S 1 studii superioare  

2  

Director general 

adjunct S 1 studii superioare administrative 

3  Contabil sef S 1 studii superioare economice 

II. SECTOR MECANO-ENERGETIC (Compartiment întreţinere şi marcaje rutiere drumuri judeţene) 20  

4  Inginer sef S 1 studii superioare de specialitate  

5 Inspector de specialitate IA, Inspector IA  S,M 1 Studii superioare sau medii 

6-12 Muncitor calificat II (conducător auto)   M, G 7 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

13-14 Muncitor calificat II (mecanic agricol)  M,G 2 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

15 

Muncitor calificat II (mecanic agricol-utilaj încărcător 

frontal)  M, G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

16 Muncitor calificat II (sudor)   M,G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

17 Muncitor calificat II (electrician)  M,G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

18-19 Muncitor calificat II (lăcătuş)  M,G 2 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

20 Muncitor calificat II (motostivuitorist)   M,G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

21-23 Muncitor necalificat  M,G 3 Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

III. SERVICIUL DE GESTIONARE, EXPLOATARE SI INTRETINERE A DOMENIULUI 

PUBLIC SI PRIVAT 14   

24  Şef serviciu S 1 studii superioare de specialitate 

25-26 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 2 studii superioare sau medii de specialitate 

27 Inspector de specialitate IA  SSD,S 1 

studii superioare de lunga sau scurta durata de specialitate in 

piscicultura 

28-35 

Muncitor calificat II (muncitor plantații si amenajare 

zone verzi)  M,G 8 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 
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36-37 Muncitor calificat I (pădurar)  M,G 2 studii medii sau generale 

IV. BIROU DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE, DERATIZARE, IGIENIZARE ȘI 

SALUBRIZARE 6  

38  Şef birou S 1 studii superioare şi curs de calificare 

39 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 1 studii superioare sau medii  

40-43 Muncitor calificat II (agent DDD)  M,G 4 studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare 

V. COMPARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE ȘI PSI-SSM 
8 

  

44-45 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 2 studii superioare sau medii de specialitate 

46-48 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 3 studii superioare sau medii  

49 Inspector de specialitate IA , inspector IA  S,M 1 studii superioare sau medii si curs de calificare 

50 Secretar IA   S,M 1 studii superioare sau medii 

51 Arhivist  S,M 1 Studii superioare sau medii de scurtă durată 

VI. COMPARTIMENT MONITORIZARE ŞI FUNCŢIONARE PROIECTE EUROPENE 5  

52-53 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 2 studii superioare sau medii 

54 Administrator  M 1 Studii medii 

55 Muncitor calificat II (îngrijitor)  M 1 Studii medii 

56 Muncitor calificat II (paznic)  M 1 Studii medii de specialitate sau generale şi curs de calificare 

VII. SERVICIU APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, MARKETING 10   

57  Şef serviciu  1 Studii superioare 

58-60 Inspector de specialitate IA, inspector IA  S,M 3 studii superioare sau medii si curs de calificare 

61 Muncitor calificat II (conducător auto)   M,G 1 studii medii de spec. sau generale si curs de calificare 

62-66 Muncitor calificat II (paznic)  M,G 5 studii medii de spec. sau generale şi curs de calificare 
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HOTĂRÂREA NR. 130  
din 28 iunie 2017 

 

privind: încetarea raportului de muncă a domnului SANDU Vali Viorel, director general al Serviciului 
Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a demisiei 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.351/21.06.2017             

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, 3 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere demisia d-lui SANDU Vali Viorel, Director General al Serviciului Public Judeţean 
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la 
nr. 5.351/21.06.2017; 

Având în vedere prevederile art. 81 din Legea nr. 53/2003 (Codul muncii) republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul 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) Încetează raportul de muncă al domnului SANDU Vali Viorel, director general al 
Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, ca urmare a 
demisiei. 
 (2) Se stabileşte un termen de preaviz de 20 zile lucrătoare începând cu data comunicării prezentei 
hotărâri. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Galaţi şi domnului SANDU Vali Viorel. 
 

  
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
   

HOTĂRÂREA NR. 131 
din 28 iunie 2017 

 

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de observator în cadrul 
comisiei de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director adjunct al Şcolii 
Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.295/22.06.2017             

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, 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi nr. 8.246/16.06.2017 , înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.295/20.06.2017; 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3969/2017;  

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a 
activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie socială a copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 În temeiul 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 domnul COCA Ionel, Şef serviciu al Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, ca reprezentant al  Consiliului Judeţean Galaţi în calitate de observator în cadrul comisiei de 
concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de director adjunct al Şcolii Gimnaziale 
Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar al Judeţului Galaţi şi persoanei 
desemnate la art. 1. 
 

  
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                         Publicată astăzi, 29 iunie 2017 
 


