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HOTĂRÂREA NR. 20 

din 28 februarie 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. SARFADUAD S.R.L., pe traseul 

Tecuci – Drăgăneşti (sat Malu Alb)  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.492/14.02.2017             

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 avizele 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, până la data de 30.06.2019, pentru servicii de 

transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 

S.C. SARFADUAD S.R.L., pe traseul Tecuci – Drăgăneşti (sat Malu Alb). 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 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. SARFADUAD S.R.L. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                               Publicată astăzi, 2 martie 2017 
         

HOTĂRÂREA NR. 21 

din 28 februarie 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. Danixmond Tur S.R.L., pe traseul 

Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.850/22.02.2017             

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 avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 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, până la data de 31.03.2018, pentru servicii de 

transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 

S.C. Danixmond Tur S.R.L., pe traseul Vlădeşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A). 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 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. Danixmond Tur S.R.L.  
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                               Publicată astăzi, 2 martie 2017 
 

HOTĂRÂREA NR. 22 

din 28 februarie 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. Frăţia Andronache DV S.R.L., pe 

traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.)  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.853/22.02.2017             

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 avizele 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, până la data de 31.03.2018, pentru servicii de 

transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 

S.C. Frăţia Andronache DV S.R.L., pe traseul Pechea – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A). 
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 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 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. Frăţia Andronache DV 

S.R.L. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                               Publicată astăzi, 2 martie 2017 
 

HOTĂRÂREA NR. 23 

din 28 februarie 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 Bereşti – 

Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.873/22.02.2017             

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 avizele 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, până la data de 31.03.2018, 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 Bereşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.). 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 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, 2 martie 2017 
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HOTĂRÂREA NR. 24 

din 28 februarie 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. Tegaltrans S.R.L., pe traseul 

Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.852/22.02.2017             

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 avizele 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, până la data de 31.03.2018, pentru servicii de 

transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport 

S.C. Tegaltrans S.R.L., pe traseul Umbrăreşti – Galaţi (Şantierul Naval Damen S.A.). 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: 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. Tegaltrans S.R.L. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş                                                                                  Publicată astăzi, 2 martie 2017 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 

din 28 februarie 2017 
 

privind: validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 19.004/13.02.2017            

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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean 

Galaţi; 
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 Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 234 din 21 decembrie 2016 privind 

desemnarea nominală a 6 consilieri judeţeni din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi ca membri ai 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

Având în vedere Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 34, nr. 35 şi nr. 36 

din 31 ianuarie 2017 privind desemnarea a 3 reprezentanţi ai comunităţii judeţului Galaţi în cadrul 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 193 din 07 februarie 2017 a Corpului Naţional al Poliţiştilor, 

Consiliul Teritorial Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 19.004 din 08 februarie 

2017; 

Având în vedere procesul verbal încheiat în şedinţa de constituire a Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Galaţi transmis Consiliului Judeţean Galaţi de către Comitetul de organizare a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi prin adresa nr. 1059 din 06 februarie 2017, înregistrat 

la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1396 din 07 februarie 2017;  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 5 şi art. 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002; 

 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 desemnarea nominală a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică Galaţi, după cum urmează: 
- Dan–Lilion Gogoncea – membru – consilier judeţean;  
- Eugen Zaharia – membru – consilier judeţean; 
- Mitică Sandu – membru – consilier judeţean; 
- Romulus–Lucian Iaru – membru – consilier judeţean; 
- Gheorghe Dima – membru – consilier judeţean; 
- Sorin Creţu – membru – consilier judeţean; 
- Răzvan–Daniel Olaru – membru de drept – Subprefectul Judeţului Galaţi; 
- Cornel Mototolea – membru de drept – Inspector şef, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului  Galaţi; 
- Dănuţ Vasilică – membru de drept – Inspector Şef, Şeful Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Galaţi; 
- Ion Toma – membru de drept – Inspector Şef, Şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi; 
- Petrică Hahui  – membru de drept – Director General, Şeful Poliţiei Locale Galaţi; 
- Viorel Bîclea – membru  – reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor; 
- Trandafir Avram – membru – reprezentantul comunităţii judeţului Galaţi; 
- Horga Emil – membru – reprezentantul comunităţii judeţului Galaţi; 
- Cristea Maricel – membru – reprezentantul comunităţii judeţului Galaţi. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se comunică: persoanelor 

nominalizate, Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi, 

Poliţiei Locale Galaţi, Corpului Naţional al Poliţiştilor şi secretariatului executiv al Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Galaţi. 
 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                              Publicată astăzi, 2 martie 2017 
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HOTĂRÂREA NR. 26 

din 28 februarie 2017 
 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.641/16.02.2017                        

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 a 

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 5 ale Consiliului 

Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere prevederile art. 5, 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală; 

Având în vedere prevederile art. 91 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: 
 

 Articol unic. Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Galaţi, potrivit anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                              Publicată astăzi, 2 martie 2017 
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ANEXĂ 

STAT DE FUNCŢII AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL  

DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 
 

Nr. 

crt. 

Funcţia publică 

C
la

sa
 

Gradul 

profesional 
Nivelul şi specialitatea studiilor 

Funcţia contractuală 

T
r
ea

p
ta

 

p
r
o

fe
si

o
n

a
lă

 

Nivelul  

şi specialitatea studiilor de conducere 
de execuţie/nivel 

de salarizare 
de conducere de execuţie 

  

1      

Administrator 

Public   Studii superioare 

2 
Secretar al 
judeţului    Studii superioare  juridice sau administrative     

 

                            DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE 

3 
Director 
executiv     studii superioare economice     

4 

Director 

executiv adjunct     studii superioare economice     

 

                            Compartimentul analiză, sinteză şi derulare programe comunitare 

5 vacant consilier I superior studii superioare economice      

6  consilier I principal studii superioare economice      

7  consilier I superior studii superioare economice      

8 vacant consilier  I debutant studii superioare economice     

 

                            Compartimentul contabilitate 

9 vacant consilier I superior studii superioare economice      

10  consilier I superior studii superioare      

11  consilier I superior studii superioare     

12  consilier I asistent studii superioare economice     

13  consilier I superior studii superioare economice     

 

                            Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date 

14  consilier I superior studii superioare economice      

15 vacant consilier I debutant studii superioare      

16  consilier I superior studii superioare     

17  consilier I superior studii superioare     

18  consilier I superior studii superioare     

 

                            Compartimentul buget, sănătate şi învăţământ special 

19 vacant consilier I principal studii superioare economice      

20 vacant consilier I superior studii superioare economice      
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21 Vacant  consilier  I debutant studii superioare     

22 vacant consilier I asistent studii superioare economice     

23 vacant      

Inspector de 

specialitate  Studii superioare 

 

                            SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SǍNǍTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCǍ ŞI ASIGURAREA CALITǍTII 

24 Şef serviciu     studii superioare administrative     

25  consilier I superior studii superioare tehnice     

26  consilier I principal studii superioare socio-umane     

27  referent III superior studii medii      

28   consilier  I superior studii superioare juridice       

29  consilier  I superior studii superioare socio-umane     

           

  Compartiment asigurarea calităţii 

30  consilier I superior studii superioare economice     

31  consilier I superior studii superioare economice     

 

                            SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 

32 Şef serviciu     studii superioare economice     

33  auditor I superior studii superioare economice      

34 vacant auditor I asistent studii superioare economice      

35  vacant auditor I asistent studii superioare economice          

36   auditor I superior studii superioare economice          

37  auditor I asistent studii superioare economice     

38 vacant auditor I principal studii superioare economice      

39  consilier I superior studii superioare economice     

 

                             DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

40 

Director 

executiv   
Vacant temporar 

(temporar ocupat)   studii superioare      

41 

Director 

executiv adjunct     Studii superioare tehnice sau economice     

42 

Director 

executiv adjunct    studii superioare administrative     

 

                            Compartimentul programe  

43  consilier I superior studii superioare administrative     

44   consilier I superior studii superioare tehnice         

45 vacant consilier I debutant studii superioare      

46  consilier I superior studii superioare administrative     

47  consilier I superior studii superioare     

 

                            Compartimentul de cooperare internaţională 

48  consilier I superior studii superioare socio-umane     
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49  consilier I superior studii superioare         

50   consilier I superior studii superioare tehnice         

51  consilier I asistent studii superioare socio-umane     

52  consilier I superior studii superioare socio-umane     

53  consilier I superior studii superioare economice     

54  consilier I asistent studii superioare socio-umane     

 

                            Compartimentul Centrul Europe Direct 

         Centrul Europe Direct Galaţi 

55 temporar vacant consilier I superior studii superioare socio-umane     

56  consilier I superior studii superioare economice     

57  consilier I superior studii superioare juridice     

         Centrul integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră 

58  consilier I superior studii superioare administrative     

59  consilier I superior studii superioare socio-umane     

60  consilier I superior studii superioare juridice     

 

                            SERVICIUL LICITAŢII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICǍ ŞI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE 

61 Şef serviciu    Studii superioare economice     

62 vacant consilier I asistent studii superioare     

63  consilier  I principal studii superioare economice     

64  consilier  I superior studii superioare tehnice     

65  consilier I superior studii superioare     

        Unitate Implementare Proiecte 

66  consilier  I superior studii superioare economice     

67  consilier I superior studii superioare tehnice     

68  consilier I superior studii superioare economice     

 

                          DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

69 Arhitect şef     

studii superioare de arhitectură  

sau construcţii      

                                    Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului 

70 vacant Consilier I  asistent studii superioare     

71  Consilier I  superior studii superioare tehnice     

72  Consilier I  superior studii superioare administrative     

73  Consilier I superior studii superioare tehnice     

          

                                    Serviciul investiţii şi urmăriri contracte 

74 Şef serviciu 

Vacant  

(temporar ocupat)    Studii superioare tehnice     

75  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

76  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

77  Consilier I Superior studii superioare tehnice     
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78 vacant Consilier I asistent studii superioare tehnice     

79 temporar vacant Consilier I Superior studii superioare tehnice     

80 temporar vacant Consilier  I Superior studii superioare tehnice     

81  Consilier I superior studii superioare tehnice     

 

                            Serviciul drumuri şi poduri 

82 Şef serviciu  

Vacant  

(temporar ocupat)   studii superioare tehnice      

83  Consilier I superior studii superioare tehnice     

84  Consilier I superior studii superioare tehnice     

85  Consilier I superior studii superioare tehnice     

86 vacant Consilier I superior studii superioare tehnice     

87  Consilier I superior studii superioare tehnice     

88  Consilier I superior studii superioare tehnice     

89  consilier I superior studii superioare tehnice     

90  Consilier I debutant studii superioare inginereşti      

91 vacant Consilier I debutant studii superioare inginereşti      

92 vacant consilier I debutant studii superioare inginereşti      

           

                                      Autoritatea judeţeană de transport public 

93  consilier  I superior Studii superioare tehnice     

94  consilier I superior Studii superioare tehnice     

 

                            DIRECŢIA PATRIMONIU 

95 

Director 

executiv      studii superioare tehnice     

96 
Director 
executiv adjunct 

Vacant 
   Studii superioare     

 

                            Serviciul patrimoniu public 

97 Şef serviciu vacant   studii superioare     

98  consilier I superior studii superioare tehnice     

99  consilier I superior studii superioare administrative     

100 Vacant consilier I asistent studii superioare          

101  consilier  I superior studii superioare juridice     

102       

Inspector de 

specialitate  I Studii superioare  

103       magaziner  studii medii sau generale 

104       
Inspector de 
specialitate I studii superioare 

105 vacant      administrator I studii medii 

106       
muncitor calificat  (c. 
şalupă) I studii medii sau generale 

107             paznic  studii medii sau generale  
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                                      Serviciu patrimoniu privat 

108 Şef serviciu     

studii superioare administrative  

sau juridice     

109  consilier I superior studii superioare tehnice     

110  Consilier I asistent Studii superioare     

111       

Inspector de 

specialitate I Studii superioare 

112 vacant      şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi curs 
de calif. de spec. 

113       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

114       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

115       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

116       Administrator I studii medii 

117       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

118       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi curs 
de calif. de spec. 

          

                             SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE 

119 Şef serviciu  
Vacant  

(temporar ocupat)   studii superioare juridice     

120  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

121  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

122  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

123  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

124 temporar vacant consilier juridic I superior studii superioare juridice     

125  consilier I principal studii superioare juridice     

126  consilier I superior studii superioare juridice     

127  consilier juridic I debutant studii superioare juridice     

           

                            Compartimentul cancelarie 

128  consilier  I superior studii superioare administrative     

129  consilier  I superior studii superioare administrative     

130  consilier  I principal studii superioare administrative     

131  consilier  I superior studii superioare     

132  consilier  I superior studii superioare     

133  consilier  I superior studii superioare     

          

                                      Compartimentul registratură 

134  referent III superior studii medii     

135 vacant      referent IA studii medii 

                             Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare A.T.O.P. 

136  consilier  I superior studii superioare     
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137  consilier  I superior studii superioare      

138  consilier  I superior studii superioare     

139  consilier I asistent studii superioare     

 

                            Compartimentul tehnică administrativă şi Monitor Oficial 

140  consilier  I superior studii superioare administrative     

141  consilier  I principal studii superioare     

142  consilier  I superior studii superioare administrative     

 

                             Cabinet Preşedinte 

143 
Vacant parțial 

(1/2)      Consilier   studii superioare 

144       Consilier   Studii superioare 

145       Consilier  Studii superioare 

146 vacant      Consilier   studii superioare 

 

                             

                                    

                                     
ADMINISTRATOR PUBLIC 1 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 125 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 17 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 108 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 20 

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 146 
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HOTĂRÂREA NR. 27 

din 28 februarie 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: 1.175/13.02.2017             

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 avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere adresa nr. 1.639/25.01.2017 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 

Apostol Andrei” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1.175/30.01.2017; 

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. 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. 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică 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, 2 martie 2017 
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Serviciul ANATOMIE 

PATOLOGICA din care:                                                                                       

-Comp. Citologie                       

-Comp. Histopatologie                                 

-Comp. Prosectura

SECTII CU PATURI   - 

1222 paturi

AMBULATORIUL INTEGRAT  

SPITALULUI                        

(cabinete) Str. Brailei nr. 177 

 - Spalatorie

BIROU TEHNIC

SERVICIUL SALARII
 - Personal 

deservire

 - Bloc alimentar

 - Personal deservire

 - Personal auxiliar 

spatii verzi

DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FINANCIAR - 

CONTABIL

CONSILIUL DE 

ADMINISTRATIE

COMPARTIMENT 

DUHOVNICESC

SEF SERVICIU TEHNIC - 

ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT DE 

CONSTITUIRE, 

URMARIRE SI 

RECUPERARE  

CHELTUIELI  DE 

SPITALIZARE
 - Formatie electricieni

 - Formatie lacatusi

COMPARTIMENT 

JURIDIC

Cabinet PLANIFICARE 

FAMILIALA

Dietetica

Comp. ENDOSCOPIE

FARMACIE 

Cabinet ONCOLOGIE 

MEDICALA

Cabinet MEDICINA 

SPORTIVA

SERVICIUL 

CONTABILITATE

9

 - Personal auxiliar 

spatii nesanitare

 -COMPARTIM. 

INFORMATICA  SI 

CONTABILITATE DE 

GESTIUNE

SERVICIUL DE 

MANAGEMENT AL 

CALITATII SERVICIILOR 

MEDICALE 

SERV. EVALUARE 

SANITARA, 

INFORMATICA SI 

STATISTICA MED.

STERILIZARE

Compartiment                               

INTERNARI - 

EXTERNARI

Serviciul clinic de 

MEDICINA LEGALA                 

 - COMPARTIM.    

INFORMATICA        

MEDICALA

nr. total de posturi  

nr. posturi de conducere

nr. posturi de executie

Comp. PREVENIRE SI 

CONTROL AL 

INFECTIILOR 

NOSOCOMIALE

 - Echipa instalatori

 - Echipa tamplari

 - Echipa zugravi

 - Formatie incalzire 

centrala termica (echipa 

abur-incalzire si echipa 

fochisti)

 - Formatie aparatura 

medicala

COMPARTIMENT  

PREVENIRE SI 

PROTECTIE

BIROU ACHIZITII 

PUBLICE

BIROU 

CONTRACTARI, 

APROVIZIONARE

BIROU 

ADMINISTRATIV

SERVICIUL                                

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE

SEF ATELIER TEHNIC

COMPARTIMENT                                    

AUDIT PUBLIC INTERN

COMPARTIMENT                              

RELATII CU PUBLICUL

SERVICIUL TEHNIC - 

ADMINISTRATIV

 - Formatie liftieri

 - Angiografie

2

84

MANAGER

DIRECTOR DE 

INGRIJIRI

SERVICIUL 

FINANCIAR

Cabinet MEDICINA 

MUNCII

LABORATOARE CABINETE 

Laborator MEDICINA 

NUCLEARA

Cabinet DIABET 

ZAHARAT, NUTRITIE SI 

BOLI METABOLICE

Laborator CLINIC ANALIZE 

MEDICALE

Laborator RADIOLOGIE SI  

IMAGISTICA MEDICALA

 - Computer Tomograf

 - R.M.N.

AMBULATORIUL 

INTEGRAT  SPITALULUI                       

Str. Basarabiei nr. 26
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48
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116 36 38

2 2 2

114 34 36

82 18 63

2 0 2
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2 2 2
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2 2 2

60 49 79

30 60 20

2 2 0

28 58 20

21 18 239

0 0 2

21 18 237

93 108 44

2 2 2

91 106 42

39 75 24

2 2 2

37 73 22

23 96 0

0 2 0

23 94 0

30 115 116

2 2 0

28 113 116

19 75

0 2

19 73

SECTII CU PATURI - 1222 paturi

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI
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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

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 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



122 32
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4 1 4
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4 1 4
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0 0 0

2 1 5
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STERILIZARE 

Personal auxiliar
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ENDOCRINOLOGIE O.R.L.

CHIRURGIE VASCULARA OBSTETRICA - GINECOLOGIE FISIER

DERMATOVENEROLOGIE OFTALMOLOGIE

CHIRURGIE PLASTICA, 

MICROCHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVA

NEUROCHIRURGIE PNEUMOLOGIE

CHIRURGIE TORACICA NEUROLOGIE BOLI INFECTIOASE

CHIRURGIE GENERALA MEDICINA INTERNA

Laborator RECUPERARE, MEDICINA 

FIZICA si BALNEOLOGIE                                          

(baza tratament)

CHIRURGIE MAXILO - FACIALA NEFROLOGIE UROLOGIE 

AUDIOMETRIE GERIATRIE SI GERONTOLOGIE PSIHIATRIE

CARDIOLOGIE HEMATOLOGIE RADIOTERAPIE
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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 primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

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 II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

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

19 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist 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 III 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

33 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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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

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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60 Asistent medical principal 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 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 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
Vacant

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

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

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

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

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

echivalare conf. HG 797/ 1997
Vacant

89 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat
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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 Ocupat

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

128 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant
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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 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

154 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

155 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

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
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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

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

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
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196 Ingrijitoare G studii generale Vacant

197 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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 primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

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

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
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227 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Vacant

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

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

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

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

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

284 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

286 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

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

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

288 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

289 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

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

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

298 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

299 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

300 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

301 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

302 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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303 Ingrijitoare G studii generale Vacant

304 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia CHIRURGIE GENERALA III

Numar paturi: 25

325 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

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

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

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

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

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

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

330 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat
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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

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

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

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

341 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

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

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

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 Vacant

347 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

348 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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 Vacant

354 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-

FACIALA

Numar paturi: 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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 S studii superioare de specialitate Ocupat

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

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

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

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

367 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

368 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

369 Ingrijitoare G studii generale Vacant

370 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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371 Ingrijitoare G studii generale Vacant

372 Ingrijitoare G studii generale Vacant

373 Ingrijitoare G studii generale Vacant

374 Ingrijitoare G studii generale Vacant

375 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia CHIRURGIE PLASTICA 

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA

Numar paturi: 50 din care:

.Comp. arsi: 15 paturi

376 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

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

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

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

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

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

382 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

383 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Ocupat

398 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate Ocupat
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401 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

404 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

405 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

408 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

409 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

410 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

411 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

412 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

413 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

414 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

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
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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

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 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

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

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

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

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 Vacant

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

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

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 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

456 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

457 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

458 Ingrijitoare G studii generale Vacant

459 Ingrijitoare G studii generale Vacant

460 Ingrijitoare G studii generale Vacant

461 Ingrijitoare G studii generale Vacant

462 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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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

468 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE TORACICA

Numar paturi: 45

469 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

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

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

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

473 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

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

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

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

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

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

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

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

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

483 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

486 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate 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 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

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

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

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

494 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR 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 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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498 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

499 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

500 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

501 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

502 Ingrijitoare G studii generale Vacant

503 Ingrijitoare G studii generale Vacant

504 Ingrijitoare G studii generale Vacant

505 Ingrijitoare G studii generale Vacant

506 Ingrijitoare G studii generale Vacant

507 Brancardier G studii generale Ocupat

Compartiment CHIRURGIE VASCULARA

Numar paturi: 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

519 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

520 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

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

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

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

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

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

526 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

527 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

528 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

529 Ingrijitoare G studii generale Vacant

530 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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Sectia DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE

Numar paturi: 25

531 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 S studii superioare de specialitate Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

545 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

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

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

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

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

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

551 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

552 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

553 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

554 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

555 Ingrijitoare G studii generale Vacant

556 Ingrijitoare G studii generale Vacant

557 Ingrijitoare G studii generale Vacant

558 Ingrijitoare G studii generale Vacant

559 Ingrijitoare G studii generale Vacant

560 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment ENDOCRINOLOGIE

Numar paturi: 10

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

562 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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563 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

569 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

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

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

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

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

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

575 Ingrijitoare G studii generale Vacant

576 Ingrijitoare G studii generale Vacant

577 Ingrijitoare G studii generale Vacant

578 Ingrijitoare G studii generale Vacant

579 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica GASTROENTEROLOGIE

Numar paturi: 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

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

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

598 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

599 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

600 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

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

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

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

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

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

606 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

607 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

608 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

609 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

610 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

611 Ingrijitoare G studii generale Vacant

612 Ingrijitoare G studii generale Vacant

613 Ingrijitoare G studii generale Vacant

614 Ingrijitoare G studii generale Vacant

615 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

Numar paturi: 12

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

617 Kinetoterapeut S studii superioare de specialitate Vacant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

625 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

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

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

628 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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629 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

630 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

631 Ingrijitoare G studii generale Vacant

632 Ingrijitoare G studii generale Vacant

633 Brancardier G studii generale Ocupat

Centru de HEMODIALIZA

Numar aparate: 9

634 Sef centru Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

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

636 BioInginer medical specialist S studii superioare de specialitate si examen de specialist Ocupat

637 Inginer specialist IA S studii superioare si curs de formare in domeniul aparaturii medicale Ocupat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
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 deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

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

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

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

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

652 Ingrijitoare G studii generale Vacant

653 Ingrijitoare G studii generale Vacant

654 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA INTERNA I

Numar paturi: 65

655 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

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

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

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

659 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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660 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

675 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

679 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

682 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

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

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

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

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

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

691 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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692 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

693 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

694 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

695 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

696 Ingrijitoare G studii generale Vacant

697 Ingrijitoare G studii generale Vacant

698 Ingrijitoare G studii generale Vacant

699 Ingrijitoare G studii generale Vacant

700 Ingrijitoare G studii generale Vacant

701 Ingrijitoare G studii generale Vacant

702 Ingrijitoare G studii generale Vacant

703 Ingrijitoare G studii generale Vacant

704 Ingrijitoare G studii generale Vacant

705 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA INTERNA II

Numar paturi: 65 din care:

.Comp. hematologie: 10 paturi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

732 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

734 Asistent medical S studii superioare de specialitate 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 deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

737 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

738 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

739 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

740 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

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

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

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

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

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

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 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

750 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

751 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

752 Ingrijitoare G studii generale Vacant

753 Ingrijitoare G studii generale Vacant

754 Ingrijitoare G studii generale Vacant

755 Ingrijitoare G studii generale Vacant

756 Ingrijitoare G studii generale Vacant

757 Ingrijitoare G studii generale Vacant

758 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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759 Ingrijitoare G studii generale Vacant

760 Ingrijitoare G studii generale Vacant

761 Ingrijitoare G studii generale Vacant

762 Ingrijitoare G studii generale Vacant

763 Ingrijitoare G studii generale Vacant

764 Ingrijitoare G studii generale Vacant

765 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment NEFROLOGIE

Numar paturi: 14

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

767 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

773 Asistent medical principal 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 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

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

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

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

779 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

780 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

781 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

782 Ingrijitoare G studii generale Vacant

783 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEONATOLOGIE

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. prematuri: 15 paturi

.Comp. terapie intensiva: 10 paturi

784 Sef sectie Medic primar+ specialist S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

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

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

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

788 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

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

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

791 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant
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792 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

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

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

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

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

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

798 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

799 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

806 Asistent medical S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1999
Ocupat

826 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

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 debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

829 Asistent medical debutant 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
Vacant

831 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

832 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

833 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

834 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

835 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

836 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

837 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

838 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

839 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

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
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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

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 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

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

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

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

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

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

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

868 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

869 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

870 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

871 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

872 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

873 Ingrijitoare G studii generale Vacant

874 Ingrijitoare G studii generale Vacant

875 Ingrijitoare G studii generale Vacant

876 Ingrijitoare G studii generale Vacant

877 Ingrijitoare G studii generale Vacant

878 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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
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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

890 Ingrijitoare G studii generale Vacant

891 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEUROCHIRURGIE

Numar paturi: 45

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

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

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

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

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

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

898 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

899 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

900 Kinetoterapeut S studii superioare de specialitate Vacant

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

906 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
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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 S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

921 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

922 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

923 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

924 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

925 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

926 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

927 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

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

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

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

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

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

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

945 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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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 Vacant

951 Brancardier G studii generale Ocupat

952 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

953 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

954 Ingrijitoare G studii generale Vacant

955 Ingrijitoare G studii generale Vacant

956 Ingrijitoare G studii generale Vacant

957 Ingrijitoare G studii generale Vacant

958 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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

Sectia clinica NEUROLOGIE

Numar paturi: 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

981 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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982 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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

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

984 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

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

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1000 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1001 Asistent medical debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
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 deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1004 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1005 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1006 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1007 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1008 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1009 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1010 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1011 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR 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

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 Vacant

1024 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1025 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1026 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1027 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

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 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1038 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1039 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1040 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1041 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1042 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1043 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1044 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1045 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1046 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1047 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1048 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1049 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1050 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1051 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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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

1059 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1060 Brancardier G studii generale Ocupat

1061 Brancardier G studii generale Ocupat

1062 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica OBSTETRICA GINECOLOGIE I

Numar paturi: 70

1063 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Ocupat

1064 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1065 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1066 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1067 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

1068 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1069 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1070 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1071 Asistent sef Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1072 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1073 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1074 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1075 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1076 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1077 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1078 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1079 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 S studii superioare de specialitate Ocupat

1082 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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
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1085 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1086 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1091 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1092 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1093 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1094 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

1095 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1096 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1097 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1098 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1099 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1100 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR 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 Vacant

1108 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1109 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1110 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1111 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1112 Ingrijitoare G studii generale 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 Vacant

1120 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1121 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1122 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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

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

BLOC NASTERI

1141 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1142 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1143 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1144 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1145 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1146 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1147 Asistent medical 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 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1153 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1154 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant
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1155 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1156 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1157 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1158 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1159 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1160 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1161 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1162 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1163 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1164 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1165 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1166 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1167 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1168 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1169 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1170 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1171 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1172 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1173 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1174 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1175 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1176 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1177 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia OBSTETRICA GINECOLOGIE II

Numar paturi: 60

1178 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1179 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1180 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1181 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1182 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1183 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1184 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1185 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1186 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1187 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1188 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1189 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1190 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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1191 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1198 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1199 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1200 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1201 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1202 Moasa deb/ moasa/ princ S
studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad 

principal
Vacant

1203 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1204 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1205 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1206 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1207 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1208 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1209 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1210 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1211 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1212 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1213 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1214 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1215 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1216 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1217 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1218 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1219 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1220 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1221 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1222 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1223 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1224 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1225 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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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

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

Sectia OFTALMOLOGIE

Numar paturi: 40

1253 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1254 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1255 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1256 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1257 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1258 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1259 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1260 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1261 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1262 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1263 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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1264 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1265 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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1270 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1271 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1272 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1273 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1274 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1275 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1276 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1277 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1278 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1279 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1280 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1281 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1282 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1283 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1284 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1285 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1286 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1287 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1288 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1289 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1290 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica ONCOLOGIE MEDICALA

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. radioterapie: 25 paturi

.Comp. ingrijiri paliative: 10 paturi

1291 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1292 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1293 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1294 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1295 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1296 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1297 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant
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1298 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1299 Psiholog stagiar S studii superioare de specialitate Vacant

1300 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1301 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1302 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1303 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1304 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1305 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1306 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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 S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1313 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1314 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1315 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1316 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1317 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1318 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1319 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1320 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1321 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1322 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1323 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

1324 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1325 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1326 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 2 din februarie 2017 Anexa nr. 2

Nr. 

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

Situatia 

postului 

1327 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1328 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1329 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1330 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1331 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1332 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1333 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1334 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1335 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1336 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1337 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

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 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1343 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1344 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1345 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1346 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1347 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1348 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1349 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1350 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1351 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1352 Brancardier G studii generale Ocupat

1353 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica O.R.L.

Numar paturi: 50

1354 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

1355 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1356 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1357 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1358 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1359 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1360 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1361 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1362 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1363 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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1364 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1365 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1366 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1367 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 S studii superioare de specialitate 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

1373 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1377 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1378 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1379 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1380 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1381 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1382 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1383 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR 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 Vacant

1387 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1388 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1389 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1390 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1391 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1392 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1393 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1394 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1395 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1396 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1397 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1398 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1399 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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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

Sectia clinica ORTOPEDIE SI 

TRAUMATOLOGIE

Numar paturi: 75

1405 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1406 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1407 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1408 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1409 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1410 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1411 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1412 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist 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 primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1416 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1417 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1418 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1419 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1420 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1421 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1422 Asistent medical principal 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
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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 S studii superioare de specialitate 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

1438 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1442 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 debutant PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1445 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1446 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1447 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1448 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1449 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1450 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1451 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

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 Vacant

1456 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1457 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1458 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1459 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1460 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1461 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1462 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1463 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1464 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1465 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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

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 Brancardier G studii generale Ocupat

1485 Brancardier G studii generale Vacant

Compartiment REUMATOLOGIE

Numar paturi: 20

1486 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1487 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1488 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1489 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1490 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1491 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1492 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1493 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1494 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1495 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1496 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1497 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1498 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1499 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1500 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant
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1501 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1502 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1503 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1504 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1505 Ingrijitoare G studii generale Vacant

UNITATE PRIMIRI URGENTE (UPU) -SMURD

1506 Sef UPU-SMURD Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1507 Medic primar+ specialist S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1508 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1509 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1510 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1511 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1512 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1513 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1514 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Ocupat

1515 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1516 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1517 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1518 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1519 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1520 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1521 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1522 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1523 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1524 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1525 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1526 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1527 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1528 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1529 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1530 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1531 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1532 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1533 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1534 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1535 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1536 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1537 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1538 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1539 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1540 Asistent sef 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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1541 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1542 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1543 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1544 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1545 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1546 Asistent medical 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

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 S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1556 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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
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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

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 medico-social principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1585 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1586 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1587 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1588 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1589 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1592 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1593 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1594 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

1595 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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1596 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1597 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1598 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1599 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1600 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1601 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1602 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1996
Ocupat

1603 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1607 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1608 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1609 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
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 S studii superioare de specialitate Ocupat

1612 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1613 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1614 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

1615 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1616 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1617 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
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 principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1624 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1625 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1626 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1627 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1628 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1629 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1630 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1631 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1632 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1633 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1634 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1635 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1636 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1637 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1638 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1639 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1640 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1641 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1642 Sora medicala principala M studii medii sanitare/scoala sanitara in profil + examen grad princ Ocupat

1643 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1644 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1645 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1646 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1647 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

1648 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1649 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1650 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1651 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1652 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1653 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1654 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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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

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 Ocupat

1667 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1668 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1669 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1670 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1671 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1672 Ingrijitoare G studii generale 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 Vacant

1679 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1680 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1681 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1682 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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
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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

1706 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1707 Brancardier G studii generale Ocupat

1708 Brancardier G studii generale Ocupat

1709 Brancardier G studii generale Ocupat

1710 Brancardier G studii generale Ocupat

1711 Brancardier G studii generale Ocupat

1712 Brancardier G studii generale Ocupat

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 Vacant

1722 Brancardier G studii generale Vacant

1723 Brancardier G studii generale Vacant

1724 Brancardier G studii generale Vacant

1725 Brancardier G studii generale Vacant

1726 Brancardier G studii generale Vacant

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 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1732 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1733 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1734 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs 

Ambulantier / studii medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1735 SECRETAR M studii medii Ocupat

1736 Administrator I M studii medii Vacant
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1737 Analist programator ajutor II M studii medii Vacant

 --- Cabinet MEDICINA DENTARA DE URGENTA

1738 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1739 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1740 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1741 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1742 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1743 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1744 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

1745 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1746 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1747 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1748 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1749 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1750 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1751 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1752 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1753 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1754 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1755 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1756 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1757 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
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 S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate 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
Vacant

1765 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat
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1766 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1767 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1768 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1769 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1770 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1771 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1772 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1773 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1774 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1775 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1776 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1777 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1778 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1779 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1780 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1781 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1782 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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

SPITALIZARE DE ZI (54 de paturi)

MEDICI REZIDENTI

1789 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1790 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1791 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1792 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1793 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1794 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1795 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1796 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1797 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1798 Medic rezident anul IV 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 VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1801 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1802 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1803 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1804 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1805 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1806 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1807 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1808 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1809 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1810 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1811 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1812 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1813 Medic rezident anul II 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

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 I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1818 Medic rezident anul I 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 I 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 I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1823 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1824 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1825 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1826 Medic rezident anul III 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 IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1829 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1830 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1831 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1832 Medic rezident anul I 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 I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1835 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1836 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1837 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1838 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1839 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1840 Medic rezident anul III 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 III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1844 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1845 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1846 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1847 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1848 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1849 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1850 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1851 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1852 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1853 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1854 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1855 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1856 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1857 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1858 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1859 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1860 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1861 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1862 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1863 Medic rezident anul IV 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 VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1867 Medic rezident anul III 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 V 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 III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1872 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1873 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1874 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1875 Medic rezident anul IV 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 IV 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 III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1881 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1882 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1883 Medic rezident anul III 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 IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1886 Medic rezident anul III 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 IV 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
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1890 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1891 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1892 Medic rezident anul III 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 III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1896 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1897 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1898 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1899 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1900 Medic rezident anul II 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 II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1903 Medic rezident anul IV 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

STRUCTURI COMUNE

Serviciul ANATOMIE PATOLOGICA

1905 Sef serviciu Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

1906 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1907 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1908 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1909 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1910 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1911 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1912 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1913 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1914 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1915 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1916 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1917 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1918 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1919 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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
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1929 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1930 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1931 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- Compartiment CITOLOGIE

1932 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

 --- Compartiment HISTOPATOLOGIE

1933 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1934 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1935 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1936 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1937 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1938 Asistent medical principal M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Ocupat

1939 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1940 Asistent medical 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

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 M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Ocupat

1944 Brancardier G studii generale Ocupat

BLOC OPERATOR

1945 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

1946 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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 deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1950 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 2 - UROLOGIE-aseptic

1951 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1952 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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1953 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1954 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1955 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 3 - CHIRURGIE GENERALA I -aseptic

1956 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1957 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

1958 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1959 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1960 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 -- Sala 4 - CHIRURGIE GENERALA II -aseptic

1961 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

1962 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1963 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1964 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1965 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 5 - CHIRURGIE GENERALA -aseptic

1966 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1967 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1968 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 6 - GINECOLOGIE - aseptic

1969 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1970 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1971 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1972 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 7 - NEUROCHIRURGIE -aseptic

1973 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1974 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1975 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1976 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1977 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 -- Sala 8 - ORTOPEDIE - aseptic
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1978 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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

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

1983 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1984 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1985 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1986 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1987 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1988 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 9 - aseptic

1989 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1990 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1991 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1992 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1993 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1994 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1995 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal
Temp. 

vacant

1996 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

1997 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

1998 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1999 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2000 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2001 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2002 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2003 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2004 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- Sala 10  - SEPTIC

2005 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2006 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2007 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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2008 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2009 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2010 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2013 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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

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
Vacant

2019 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2020 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2021 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2022 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2023 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2024 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2025 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2026 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 12 - CHIRURGIE ORALA SI MAXILO-

FACIALA

2027 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2028 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2029 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2030 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 13 -  CHIRURGIE PLASTICA

2031 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2032 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2033 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2034 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2035 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 14 - CHIRURGIE TORACICA
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2036 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2037 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2038 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2039 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 15 - ORL - SEPTIC

2040 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2041 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2042 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2043 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 16 - CHIRURGIE VASCULARA

2044 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2045 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2046 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2047 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2048 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 -- Sala 17 - CHIRURGIE GENERALA III

2049 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2050 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de 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 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2053 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2054 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- Personal auxiliar BLOC OPERATOR

2055 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2056 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2057 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2058 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2059 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2060 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2061 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2062 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2063 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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
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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

2080 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2081 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2082 Brancardier G studii generale Ocupat

2083 Brancardier G studii generale Vacant

2084 Brancardier G studii generale Vacant

DIETETICA

2085 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2086 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2087 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2088 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

Compartiment ENDOSCOPIE

2089 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2090 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

FARMACIE

2091 Farmacist sef Farmacist practicant S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2092 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2093 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2094 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2095 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Ocupat

2096 Farmacist rezident anul II S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Ocupat

2097 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2098 Farmacist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie Vacant

2099 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2100 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2101 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat

2102 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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2103 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2104 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2118 Laborant M studii medii sanitare / scoala sanitara in profil Ocupat

2119 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2120 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2121 Operator I M studii medii Vacant

2122 Operator I M studii medii Vacant

Compartiment INTERNARI - EXTERNARI

2123 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2124 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2125 Asistent medical principal M
studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad 

principal
Vacant

2126 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2127 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2128 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2129 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2130 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat
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2131 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2132 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2133 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2134 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2135 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2136 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2137 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2138 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2139 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2140 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2141 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2142 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2143 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2144 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2145 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2146 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Serviciul clinic de MEDICINA LEGALA

2147 Sef serviciu ML Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2148 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2149 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2150 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2151 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2152 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2153 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2154 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2155 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2156 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2157 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2158 Biochimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2159 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

2160 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2161 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1999
Ocupat

2162 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2163 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2164 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2165 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

2166 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2167 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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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 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2171 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2172 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2173 Autopsier G studii generale Vacant

2174 Autopsier G studii generale Vacant

2175 Autopsier G studii generale Vacant

2176 Autopsier G studii generale Vacant

2177 Autopsier G studii generale Vacant

2178 Autopsier G studii generale Vacant

2179 Brancardier G studii generale Ocupat

2180 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2181 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2182 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2183 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment PREVENIRE SI CONTROL AL 

INFECTIILOR NOSOCOMIALE

2184 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2185 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2186 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2187 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2188 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2189 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2190 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2191 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 2000
Ocupat

2192 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2193 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2194 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2195 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2196 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2197 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2198 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

2199 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

2200 Agent DDD G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

STERILIZARE
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2201 Asistent sef Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2202 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2203 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2204 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2205 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2206 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 2001
Ocupat

2207 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2208 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2209 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2212 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2213 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2214 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2215 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2216 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2217 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2218 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2219 Tehnician dentar SSD studii superioare de 3 ani in specialitate Ocupat

2220 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2221 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2222 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2223 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2224 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2225 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2226 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2227 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2228 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2229 Ingrijitoare G studii generale Vacant

LABORATOARE

Laborator clinic ANALIZE MEDICALE

2230 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2231 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2232 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2233 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2234 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2235 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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2236 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2237 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

2238 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2239 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2240 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2241 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2242 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2243 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2244 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2245 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2246 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2247 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2248 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2249 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2250 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2251 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2252 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Ocupat

2253 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2254 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2255 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2256 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2257 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2258 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2259 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2260 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2261 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2262 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2263 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2264 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2265 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2266 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2267 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2268 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

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
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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

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
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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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 199
Ocupat

2302 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2303 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2304 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2305 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2306 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2307 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2308 Oficiant medical principal M studii medii sanitare/ scoala sanitara in profil si examen grad principal Ocupat

2309 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2310 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2311 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2312 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2313 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2314 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2315 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2316 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2317 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2318 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2319 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2320 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2321 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2322 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2323 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2324 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2325 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2326 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2327 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2328 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2329 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2330 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2331 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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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

2343 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2344 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2345 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2346 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator EXPLORARI FUNCTIONALE

2347 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2348 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2349 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2350 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2351 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2352 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2353 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2354 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2355 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2356 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2357 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2358 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2359 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2360 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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
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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

Laborator MEDICINA NUCLEARA

2374 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2375 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2376 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2377 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2378 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2379 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2380 Registrator medical debutant M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2381 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2382 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2383 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2384 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2385 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2386 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2387 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2388 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator RADIOLOGIE IMAGISTICA 

MEDICALA

2389 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2390 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2391 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2392 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2393 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2394 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2395 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2396 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2397 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2398 Fizician principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2399 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2400 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2401 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2402 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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2403 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2404 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2405 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2406 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2407 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 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

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 S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 2004
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 S studii superioare de specialitate Ocupat

2419 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2420 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2421 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2422 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2423 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2424 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2425 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2426 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2427 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2428 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2429 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2430 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2431 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2432 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2433 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2434 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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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

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

 --- COMPUTER TOMOGRAF

2461 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2462 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2463 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2464 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2465 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2466 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2467 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2468 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2469 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2470 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 si examen de grad principal
Ocupat
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2471 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- R.M.N.

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

Laborator RADIOTERAPIE

2475 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2476 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2477 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2478 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2479 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2480 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2481 Expert in fizica medicala S
diploma licenta fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), 

curs radioprot postuniv, permis exercitare 3 CNCAN
Ocupat

2482 Fizician specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2483 Fizician medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2484 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2485 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2486 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2487 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2488 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2489 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2490 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2491 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2492 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2497 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2498 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2499 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2500 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2501 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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2502 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2503 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2504 Brancardier G studii generale Ocupat

Cabinete 

 - Cabinet DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE

2505 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2506 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2507 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2508 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2509 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2510 Asistent medico-social principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2511 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2512 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2513 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2514 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2515 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2516 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2517 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2518 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet  MEDICINA MUNCII

2519 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2520 Asistent medical 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

2521 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2522 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2523 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2524 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2525 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2526 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2527 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet ONCOLOGIE MEDICALA

2528 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2529 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant
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2530 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2531 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2532 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2533 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2534 Referent de specialitate gradul III S studii superioare Ocupat

2535 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2536 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2537 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2538 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet PLANIFICARE FAMILIALA

2539 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2540 Psiholog specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2541 Asistent medical 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

2542 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2543 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2544 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2545 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

 - Cabinet AUDIOMETRIE

2546 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2547 Asistent medical 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

2548 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

2549 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2550 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

 - Cabinet CHIRURGIE MAXILO-FACIALA

2551 Asistent medical 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

2552 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Ocupat
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 - Cabinet CHIRURGIE TORACICA

2553 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE VASCULARA

2554 Asistent medical 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

2555 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2556 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

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 ENDOCRINOLOGIE

2559 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

 - Cabinet GASTROENTEROLOGIE

2560 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

2561 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet HEMATOLOGIE

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 MEDICINA INTERNA

2563 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2564 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2565 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2566 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997 
Vacant

 - Cabinet NEFROLOGIE

2567 Asistent medical 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

2568 Asistent medical 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

2569 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

2570 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

 - Cabinet OFTALMOLOGIE

2571 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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2572 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.

2573 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2574 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

 - Cabinet ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

2575 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2576 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2577 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2578 Asistent medical 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

2579 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2580 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2581 Psiholog specialist S studii superioare de specialitate si examen de psiholog specialist Ocupat

2582 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2583 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

 - Cabinet RADIOTERAPIE

2584 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)

2585 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat

2586 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

 - Cabinet UROLOGIE

2587 Asistent medical 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

2588 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2589 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

 - Cabinet BOLI INFECTIOASE

2590 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

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

 - FISIER

2592 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat
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2593 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2594 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2595 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2596 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2597 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

 - STERILIZARE

2598 Asistent medical 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

2599 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2600 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2601 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2602 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2603 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2604 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2605 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2606 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2607 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2608 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2609 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2610 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2611 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2612 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2613 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2614 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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
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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

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

AMBULATORIU INTEGRAT SPITALULUI - Str. 

Basarabiei 26

 - Laborator RECUPERARE MEDICINA FIZICA 

SI BALNEOLOGIE (baza tratament)

2664 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2665 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2666 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat

2667 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 2 din februarie 2017 Anexa nr. 2

Nr. 

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

Situatia 

postului 

2668 Kinetoterapeut principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2669 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2670 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2671 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2672 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2673 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2674 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2675 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2676 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2677 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2678 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2679 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

2684 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2685 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2686 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2687 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

2688 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2689 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2690 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2691 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2692 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2693 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2694 Baies G studii generale Vacant

2695 Baies G studii generale Ocupat

APARAT FUNCTIONAL
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Serviciul MANAGEMENTUL RESURSELOR 

UMANE

2696 Sef serviciu Inspector de specialitate gradul I S studii superioare in specialitatea Serviciului Ocupat

2697 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2698 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2699 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2700 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2701 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2702 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2703 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

2704 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

2705 Economist specialist IA S studii superioare Vacant

Compartiment AUDIT PUBLIC INTERN

2706 Auditor gradul I S studii superioare Ocupat

Compartiment RELATII CU PUBLICUL

2707 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2708 Referent de specialitate gradul III S studii superioare Vacant

Compartiment PREVENIRE SI PROTECTIE

2709 Inginer gradul I S studii superioare Ocupat

2710 Inginer gradul I S studii superioare Vacant

2711 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

Compartiment JURIDIC

2712 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2713 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

Compartiment CONSTITUIRE, URMARIRE SI 

RECUPERARE CHELTUIELI DE SPITALIZARE

2714 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2715 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2716 Consilier juridic gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Compartiment DUHOVNICESC

2717 Preot gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Serviciul FINANCIAR

2718 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea Serviciului Ocupat

2719 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2720 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2721 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2722 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2723 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

Serviciul SALARII

2724 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea Serviciului Ocupat
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2725 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2726 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2727 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2728 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2729 Referent de specialitate gradul III S studii superioare Ocupat

Serviciul CONTABILITATE

2730 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea Serviciului
Temp. 

vacant

2731 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2732 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2733 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2734 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

 --- Compartiment INFORMATICA SI 

CONTABILITATE DE GESTIUNE

2735 Contabil IA M studii medii Ocupat

2736 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2737 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2738 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2739 Casier M studii medii Ocupat

2740 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

Serviciul EVALUARE SANITARA, INFORMATICA 

SI STATISTICA MEDICALA

2741 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea Serviciului Ocupat

2742 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2743 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2744 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2745 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2746 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2747 Inspector de specialitate gradul I S studii superioare Vacant

2748 Operator I M studii medii Ocupat

2749 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

2750 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

 --- Compartiment INFORMATICA MEDICALA

2751 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2752 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2753 Inginer de sistem II S studii superioare Ocupat

2754 Analist programator ajutor I M studii medii Vacant

2755 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat

2756 Operator I M studii medii Ocupat
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Serviciul de MANAGEMENT AL CALITATII 

SERVICIILOR MEDICALE

2757 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea Serviciului Vacant

2758 Medic primar/ specialist S diploma de medic si examen de medic primar / specialist Vacant

2759 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2760 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2761 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2762 Consilier juridic gradul II S studii superioare de specialitate Ocupat

Serviciul TEHNIC - ADMINISTRATIV

2763 Sef serviciu Consilier juridic gradul IA S studii superioare in specialitatea Serviciului Vacant

 --- Birou ACHIZITII PUBLICE

2764 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Vacant

2765 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2766 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2767 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2768 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2769 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Ocupat

2770 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2771 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

2772 Economist deb/ II/ I/ spec. IA S studii superioare Vacant

 --- Birou CONTRACTARI, APROVIZIONARE

2773 Sef birou Economist gradul I S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

2774 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2775 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2776 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2777 Referent de specialitate gradul I S studii superioare Vacant

2778 Magaziner M studii medii Ocupat

2779 Magaziner M studii medii Ocupat

 ----- PERSONAL DESERVIRE in subordinea 

Biroului CONTRACTARI, APROVIZIONARE

2780 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2781 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2782 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2783 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2784 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

 --- Birou ADMINISTRATIV

2785 Sef birou Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

2786 Referent de specialitate gradul III S studii superioare Ocupat

2787 Functionar M studii medii Ocupat

2788 Referent de specialitate gradul II S studii superioare Ocupat
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2789 Arhivar M studii medii Ocupat

2790 Curier G studii generale Ocupat

 ------ Formatie LIFTIERI

2791 Sef formatie Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2792 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2793 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2794 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2795 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2796 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2797 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2798 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2799 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2800 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2801 Muncitor calificat III categorie de calificare 3 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

2805 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2806 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

2807 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

2808 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

2809 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

2810 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Vacant

2811 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2812 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2813 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2814 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2815 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2816 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2817 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2818 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2819 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

2820 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Vacant

 -------- SPALATORIE

2821 Spalatoreasa cu gestiune Spalatoreasa G studii generale Vacant

2822 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2823 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2824 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2825 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2826 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2827 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2828 Spalatoreasa G studii generale Ocupat
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2829 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2830 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2831 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2832 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2833 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2834 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2835 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2836 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2837 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2838 Spalatoreasa G studii generale Vacant

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

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
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2871 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2872 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2873 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2874 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2875 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2876 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2877 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2878 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2879 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2880 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2881 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2882 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2883 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 ---- Bloc ALIMENTAR

2884 Sef echipa Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2885 Muncitor calificat I bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2886 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Ocupat

2887 Muncitor calificat I bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2888 Muncitor calificat I bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2889 Muncitor calificat I bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2890 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Ocupat

2891 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Ocupat

2892 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2893 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2894 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2895 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2896 Muncitor calificat II bloc alim categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2897 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2898 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2899 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2900 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2901 Muncitor calificat III bloc alim categorie de calificare 2 Vacant

2902 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2903 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2904 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2905 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2906 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2907 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Vacant

2908 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2909 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2910 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2911 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat
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2912 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2913 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2914 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2915 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

2916 Ingrijitoare bloc alim 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 Vacant

2923 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2924 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2925 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2926 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2927 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

2928 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

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

 ----- PERSONAL DESERVIRE in subordinea 

Biroului ADMINISTRATIV

2943 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2944 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2945 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2946 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2947 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2948 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2949 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

2950 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2951 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat
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2952 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2953 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

2954 Muncitor necalificat Ocupat

2955 Muncitor necalificat Ocupat

2956 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2957 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2958 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2959 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

2960 Muncitor calificat II certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

2961 Muncitor calificat III certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

2962 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2963 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

2964 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

2965 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

2966 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2967 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2968 Muncitor necalificat I Vacant

2969 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2970 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2971 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2972 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2973 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2974 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

 ---- Personal auxiliar SPATII NESANITARE

2975 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2976 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2977 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2978 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

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

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
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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 Ocupat

2991 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2992 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

2993 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

2994 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

2995 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

2996 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

2997 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

2998 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

2999 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3000 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3001 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3002 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3003 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

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
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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

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



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 2 din februarie 2017 Anexa nr. 2

Nr. 

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

Situatia 

postului 

3071 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3072 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3073 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3074 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3075 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3076 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3077 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3078 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3079 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3080 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3081 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3082 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3083 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3084 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3085 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3086 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3087 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3088 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3089 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3090 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3091 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3092 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3093 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3094 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3095 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3096 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3097 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3098 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3099 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3100 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3101 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3102 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3103 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3104 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3105 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3106 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

 --- Birou TEHNIC

3107 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

3108 Inginer specialist IA S studii superioare Vacant

3109 SUBInginer I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

 --- Atelier TEHNIC

3110 Sef atelier Tehnician IA M studii medii Ocupat
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 ------ Formatie ELECTRICIENI

3111 Sef formatie Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3112 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3113 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3114 Muncitor calificat IV categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3115 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3116 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3117 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3118 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3119 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3120 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3121 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3122 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3123 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3124 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3125 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

 ------ Formatia LACATUSI

3126 Sef formatie Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

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 Ocupat

3130 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3131 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3132 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3133 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3134 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3135 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 Ocupat

3136 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

3137 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3138 Muncitor calificat IV categorie de calificare 1 Ocupat

 ------ Formatia INCALZIRE-CENTRALA 

TERMICA

 -------- Echipa ABUR-INCALZIRE

3139 Sef echipa Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

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 / 4 Ocupat

3144 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

 -------- Echipa FOCHISTI

3145 Sef echipa Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3146 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat
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Nr. 

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

Situatia 

postului 

3147 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3148 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3149 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3150 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3151 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Vacant

3152 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3153 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

 ------ Formatie APARATURA MEDICALA

3154 Sef formatie Aparatura medicala Inginer specialist IA S studii superioare tehnice Ocupat

3155 Tehnician utilaje medicale principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3156 Tehnician utilaje medicale principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3157 Tehnician utilaje medicale principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3158 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3159 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3160 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

3161 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3162 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3163 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3164 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

 -------- Echipa INSTALATORI

3165 Sef echipa Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3166 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3167 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3168 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3169 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3170 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3171 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3172 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3173 Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3174 Muncitor calificat III categorie de calificare 2 Ocupat

 -------- Echipa TAMPLARI

3175 Sef echipa Muncitor calificat I categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3176 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 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 Vacant

 -------- Echipa ZUGRAVI

3181 Sef echipa Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3182 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3183 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3184 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat
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Nr. 

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

Situatia 

postului 

3185 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Vacant

Sectia CRONICI IVESTI

Numar paturi: 25

3186 Sef sectie S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

3187 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

3188 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

3189 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

3190 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

3191 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1997
Ocupat

3192 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

3193 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

echivalare conf. HG 797/ 1998
Ocupat

3194 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii 

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

3195 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

3196 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3197 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3198 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3199 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

3200 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

3201 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3202 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3203 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 --- FARMACIE

3204 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

 --- STERILIZARE

3205 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin 

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

 ---- SPALATORIE

3206 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

 --- Bloc ALIMENTAR

3207 Muncitor calificat IV bloc alim categorie de calificare 1 Ocupat

3208 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

 --- TEHNIC

3209 Muncitor calificat II categorie de calificare 3 / 4 Ocupat
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HOTĂRÂREA NR. 28 

din 28 februarie 2017 
 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 

„Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.577/20.02.2017             

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 avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi 

nr. 1.226/14.02.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1.577/14.02.2017; 

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. Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, conform anexelor care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa 

Parascheva” Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                              Publicată astăzi, 2 martie 2017 
         

 



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 2 din februarie 2017

T: 1  C       :

     

CONSILIUL DE 
ADMINISTRATIE 

 
COMITET DIRECTOR 

 
MANAGER 

Comp.de 
supraveghere 

prevenire si limitare  a 
infec.asociate 

asist.med  

 
Secretariat 

 
SEF BIROU RUNOS 

T:1 
C: 
E:1 

 

Sectia Clinica 
Boli infectioase 
I-62 paturi din 
care: 
compartimentul 
HIV- SIDA  10 
paturi/Terapie 

Birou tehnic 

administrativ 

 
Birou 

Achizitii 

       SEF SERVICIU 
1       ADMINISTRATIV 

T:45   
 C:1 

E: 44 

T:3 
C: 1 

 
E: 2 

T: 4 
C: 1 

 
E: 3 

T: 3 
C: 

 
E 3 

T: 2 
     
  E: 2 

Bloc 
alimentar 

Centrala 
telefonica 

 
Muncitori 

 
Spalatorie 

T:18 
C: 
 E:18 

 T:1 
   C:   
  E: 1 

T:7       C: 
      
       E:7 

T:5     C: 
      
     E:5 

 
Birou RUNOS 

 

T 4 
C:1 

 
E:3 

 Nr. total posturi aprobate          229 
 Nr. posturi ocupate                   198 
 Nr. posturi vacante                     31 
 Nr. posturi de conducere            13 
 Nr. posturi de executie              216 

T = Total posturi 
C = posturi de conducere 
E = posturi de executie 

T: 3 
C: 

 
E:3 

Unitate de 
Transfuzie 
Sanguina;  

EKG 

T: 1 
C: 
E:1 

Farm. 
circuit 
inchis 

 
Laborator 
de 
analize 
medicale 

T:14    
C:1   

E:13 

 
Laborator 
radiologie 
si 
imagistica 
medicala 

 
 
Sterilizare 

T: 1 
  C: 
  E: 1 

            

Birou 
financiar 

contabilitate 

 
DIRECTOR MEDICAL 

T: 3 

 
C:1 

E: 2 

T: 3 
C: 

 
E:3 

Birou de 
management 

al calitatii 
serviciilor 
medicale 

Compartiment de 
evaluare si statistica 

medicala 

T:  1 
C: 

 
E: 1 

Personal 
Clerical 

 
Sectia II -62 
paturi din 
care:Terapie 
acuta 5 paturi 

T:46 
  C: 1 

 E:45  

Comp. de 
asistența    
sociala 

T:2        
C: 
 E: 2 

T: 24 
  C:1 
 E: 23 

Cabin et 
boli 

infectioase  

 
Spitalizare zi - 
Boli 
Infectioase 
 HIV SIDA, 
Dermatologie 

T:1 
C: 
E:1 

T:3 
E:3 

Sectia 
dermatologie 

-36 paturi  

 
Camera de 
garda - 
internari   

 
 

T: 2  C:     
  
 E: 2 

T:1 
E:1 

T:20 
C: 

E:20 

 
 
Cabinet 
dermato- 
logie si 
ITS 

T:7 
C:1 
 E: 6 

 
 

 
Comp. de 
evaluare si 
consiliere 
psihologica 

DIRECTOR  
FINANCIAR CONTABIL 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din februarie 2017 

 

ANEXA NR. 2                                                                                                                                                                                      

STAT DE FUNCŢII 

al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați  
 

Nr. crt. Funcții Tr./grad prof. Nivelul/specialitatea studiilor Situația postului 

 Conducere Execuție    

 Comitet Director: 3 posturi    

1.  Manager   Studii superioare de lunga durata, cadru 

universitar,cursuri de perfecționare in management 

sau management sanitar agreate de Ministerul 

Sanatatii/masterate sau doctorate in management 

sanitar, economic ori administrativ   

Ocupat  

2.  Director medical   Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

3.  Director financiar 

contabil 

  Superioare / Statistica social economica Ocupat  

 Secretariat: 1 post    

4.   Secretar-dactilograf  IA Medii  Ocupat  

 Birou de management al calităţii serviciilor medicale: 3 

posturi 

   

5.   Medic   Superioare Vacant 

6.   Cons. juridic IA Superioare/științe juridice Ocupat 

7.   Economist IA Superioare/Finanțe bănci Ocupat 

 Unitate de  transfuzie sanguină; EKG  = 1 post    

8.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat 

 Compartimentul de supraveghere, prevenire şi limitare 

a inf. asociate asist. med.: 3 posturi 

   

9.   Medic Primar Superioare / Epidemiologie Vacant 

10.   Asistent medical Principal Postliceala / Igiena Ocupat 

11.   Agent DDD    Vacant 

 Compartiment de evaluare şi statistică medicală: 3 

posturi 

   

12.   Statistician Principal Medii Ocupat 

13.   Asistent medical Principal Postliceala / Laborator Ocupat 

14.   Statistician  Medii  Vacant 

 Personal clerical: 1 post    

15.   Preot  Superioare / Teologie Vacant 

 Secția Clinică Boli Infecțioase I : 45 posturi = 62 paturi, 

din care: compartiment HIV – SIDA – 10 paturi/  

Terapie Acută – 5 paturi  

   

16.  Medic sef secție  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

17.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase  Ocupat  
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18.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

19.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

20.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

21.   Medic  Specialist Superioare / Boli Infecțioase Ocupat 

22.   Asistent medical sef secție Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

23.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

24.   Asistent medical  Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

25.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

26.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

27.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

28.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

29.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

30.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat 

31.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

32.   Asistent medical Principal        Postliceala / Medicala Ocupat  

33.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

34.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

35.   Asistent medical         Superioare / Medicala Ocupat  

36.   Asistent medical         Superioare / Medicala Ocupat  

37.   Asistent medical         Superioare / Medicala Ocupat  

38.   Asistent medical         Superioare / Medicala Ocupat  

39.   Asistent medical         Superioare / Medicala Ocupat  

40.            Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

41.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

42.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

43.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

44.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

45.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

46.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

47.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

48.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

49.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

50.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

51.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

52.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

53.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

54.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

55.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

56.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

57.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

58.   Brancardier   Vacant 
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59.   Brancardier   Vacant 

60.   Garderobier   Vacant 

 Spitalizare de zi - boli infecțioase,  HIV-SIDA 

Dermatologie - 3 posturi 

   

61.   Asistent medical  Principal Superioare / Medicala Ocupat - Secția I 

62.   Asistent medical  Principal        Postliceala / Medicala Ocupat - Secția II 

63.   Asistent medical  Principal        Postliceala / Medicala Ocupat - Secția Dermato 

 Secția Boli Infecțioase II : 46  posturi = 62 paturi, din 

care: Terapie Acută – 5 paturi 

   

64.  Medic sef secție   Superioare / Boli Infecțioase Vacant  

65.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

66.   Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

67.   Medic Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

68.            Medic  Primar Superioare / Boli Infecțioase Ocupat 

69.   Medic  Specialist Superioare / Boli Infecțioase Ocupat  

70.   Medic   Vacant 

71.   Asistent medical sef secție Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

72.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

73.   Asistent medical Principal Superioare / Medicala Ocupat  

74.   Asistent medical  Superioare / Medicala Ocupat  

75.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

76.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

77.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

78.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

79.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

80.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

81.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

82.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

83.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

84.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

85.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

86.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

87.   Registrator medical Principal Medii Ocupat 

88.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

89.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

90.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

91.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

92.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

93.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

94.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

95.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

96.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  
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97.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

98.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

99.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

100.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat  

101.   Îngrijitoare  Curs calificare Ocupat  

102.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

103.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

104.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

105.   Îngrijitoare  Medii Ocupat 

106.   Îngrijitoare   Vacant 

107.   Brancardier   Vacant 

108.   Brancardier   Vacant 

109.   Garderobier   Vacant 

 Secția dermatologie: 24 posturi     = 36 paturi    

110.  Medic sef secție  Primar Superioare / Dermatologie Ocupat  

111.   Medic Primar Superioare / Dermatologie Ocupat  

112.   Medic Primar Superioare / Dermatologie Ocupat  

113.   Asistent medical sef secție Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

114.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

115.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

116.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

117.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

118.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

119.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

120.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

121.   Asistent medical Principal         Postliceala / Medicala Ocupat  

122.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

123.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

124.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

125.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

126.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

127.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

128.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

129.   Îngrijitoare  Generale Ocupat 

130.   Brancardier   Vacant 

131.   Brancardier   Vacant 

132.   Garderobier   Vacant 

133.   Garderobier   Vacant 

 Camera de gardă - Internări: 20 posturi    

134.   Asistent medical Principal Superioare / Medicala Ocupat 

135.   Asistent medical Principal Superioare / Medicala Ocupat 
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136.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

137.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

138.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

139.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

140.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

141.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

142.   Infirmiera  Curs calificare Ocupat 

143.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

144.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

145.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

146.   Infirmiera  Curs calificare  Ocupat 

147.   Îngrijitoare  Curs calificare Ocupat 

148.   Brancardier   Vacant 

149.   Brancardier   Vacant 

150.   Garderobier   Vacant 

151.   Garderobier   Vacant 

152.   Garderobier   Vacant 

153.   Garderobier   Vacant 

 Cabinet Boli Infecțioase: 2 posturi    

154.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

155.   Îngrijitoare  Generale Ocupat 

 Cabinet dermatologie şi ITS: 1 post    

156.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat 

 Farmacie cu circuit închis: 7 posturi    

157.  Farmacist sef  Primar Superioare / Farmacie Ocupat  

158.   Asistent medical Principal  Postliceala / Farmacie Ocupat  

159.   Asistent medical Principal  Postliceala / Farmacie Ocupat  

160.   Asistent medical Principal  Postliceala / Farmacie Ocupat  

161.   Asistent medical Principal Postliceala / Farmacie Ocupat  

162.   Asistent medical  Postliceala / Farmacie Ocupat  

163.   Operator calculator  Medii  Ocupat  

 Laborator analize medicale: 14 posturi    

164.  Medic sef  Primar Superioare/Microbiologie Ocupat  

165.   Medic Primar Superioare/Med laborator Ocupat 

166.   Chimist Principal Superioare / Biochimie  Ocupat  

167.   Chimist Principal Superioare / Biochimie Ocupat  

168.   Biolog Principal Superioare / Biochimie Ocupat  

169.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

170.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

171.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

172.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  
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173.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

174.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

175.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

176.   Asistent medical Principal  Postliceala / Laborator Ocupat  

177.   Îngrijitoare  Generale Ocupat  

 Laborator radiologie şi imagistică medicală: 2 posturi    

178.   Medic  Superioare/Medicale Vacant 

179.   Asistent medical Principal    Postliceala / Radiologie Ocupat  

 Sterilizare: 1 post    

180.   Asistent medical Principal           Superioare / Medicala Ocupat  

 Compartiment de evaluare şi consiliere psihologică = 1 

post 

   

181.   Psiholog Principal Superioare / Psihologie Ocupat  

 Compartiment de asistenţă socială  = 2 posturi    

182.   Asistent social Principal Superioare / Asistenta sociala Ocupat 

183.   Asistent social  Principal Superioare / Asistenta sociala Ocupat  

  Birou financiar contabilitate: 3 posturi    

184.  Sef birou - economist   IA Superioare / Contab si inf. de gestiune Ocupat  

185.   Economist IA Superioare / Managementul firmei Ocupat  

186.   Economist IA Superioare / Statistica social economica Ocupat  

 BIROU RUNOS: 4 posturi    

187.  Sef birou - consilier 

juridic 

 IA Superioare / Științe juridice Ocupat 

188.   Economist IA Superioare / Finanțe contabilitate Ocupat 

189.   Economist IA Superioare / Contab. si informatica de gestiune Ocupat 

190.            Referent IA Medii Ocupat 

 Serviciu administrativ: 1 post    

191.  Sef serviciu ad-tiv Economist IA Superioare / Marketing in afaceri Ocupat 

 Birou Achiziții: 3 posturi    

192.  Sef birou achiziții  IA Superioare/ Administraţie publica Ocupat 

193.   Subinginer  SSD Vacant 

194.   Referent de specialitate IA Superioare / Inginer Ocupat 

 Birou Tehnic administrativ: 4 posturi    

195.  Sef birou ad-tiv   SSD/Subinginer Ocupat 

196.   Referent de specialitate 

Cadru Tehnic PSI 

II Superioare / Administrație publica Ocupat 

197.   Economist IA Superioare / Finanțe contabilitate Ocupat 

198.   Magaziner I Medii Ocupat 

 Spălătorie: 5 posturi    

199.   Spălătoreasa  Generale Ocupat  

200.   Spălătoreasa  Generale Ocupat  



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din februarie 2017 

 
201.   Spălătoreasa  Generale Ocupat  

202.   Spălătoreasa  Generale Ocupat  

203.  
 

 Spălătoreasa  Generale Ocupat  

 Bloc Alimentar: 7 posturi    

204.   Asistent medical Principal Postliceala / Medicala Ocupat  

205.   Bucătar II Curs calificare Ocupat 

206.   Bucătar II Curs calificare Ocupat  

207.   Bucătar II Curs calificare Ocupat 

208.   Bucătar IV Curs calificare Ocupat  

209.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat  

210.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat 

 Centrală telefonică: 1 post    

211.   Telefonist III Medii Ocupat 

 Muncitori întreținere: 18 posturi    

212.   Lăcătuş mecanic I Curs calificare Ocupat  

213.   Lăcătuş mecanic IV Curs calificare Ocupat 

214.   Electrician I Curs calificare Ocupat  

215.   Fochist I Curs calificare Ocupat  

216.   Fochist I Curs calificare Ocupat 

217.   Fochist IV Curs calificare Ocupat 

218.   Fochist IV Curs calificare Ocupat 

219.   Fochist III Curs calificare Ocupat 

220.   Instalator  IV Curs calificare Ocupat 

221.   Muncitor lenjerie I Curs calificare Ocupat  

222.   Agent contractări achiziții  Medii Vacant 

223.   Muncitor - conducător auto II Medii Ocupat 

224.   Instalator    Vacant 

225.   Instalator   Vacant 

226.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat  

227.   Muncitor necalificat  Generale Ocupat 

228.   Muncitor necalificat   Vacant 

229.   Pompier   Vacant 

 

RECAPITULAŢIE 

 

 

 

 

 

NR. TOTAL  POSTURI APROBATE 229 

NR. TOTAL POSTURI OCUPATE 198 

NR. TOTAL POSTURI VACANTE 31 

NR. TOTAL POSTURI DE CONDUCERE 13 

NR. TOTAL POSTURI DE EXECUŢIE 216 
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HOTĂRÂREA NR. 29 

din 28 februarie 2017 
 

privind: aprobarea documentaţiei: Rest de executat pentru  investiţia «RK Reabilitare „Laborator 

Clinic”» pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă  „Sf. Apostol Andrei” Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.592/15.02.2017             

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 avizele 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 documentația: Rest de executat pentru investiţia «RK Reabilitare „Laborator 

Clinic”» pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, cu valoarea totală de 

895.990,083lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este de 715.361,724 lei (inclusiv TVA). 
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                               Publicată astăzi, 2 martie 2017 
         

HOTĂRÂREA NR. 30 

din 28 februarie 2017 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici actualizaţi în urma recalculării Devizului 

general ca urmare a modificării cotei TVA şi întocmirea notelor de renunţare privind realizarea 

obiectivului „Reabilitare DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – 

Vârlezi” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.594/15.02.2017            

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, 2 şi 3 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului–cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice şi art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile 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 (1), lit. b) și 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.I. Se aprobă indicatorii tehnico–economici actualizaţi în urma recalculării Devizului 

general privind realizarea obiectivului „Reabilitarea DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 

11+800 Valea Mărului – Vârlezi”, după cum urmează: 

Valoarea totală a investiţiei este de 10.064.687,46 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 

9.086.895,48 lei (inclusiv TVA), finanţarea fiind asigurată astfel: 

- finanţare de la bugetul de stat = 9.880.339,87 lei inclusiv TVA; 

- cofinanțare bugetul local = 184.347,59 lei inclusiv TVA. 
 

Art.II. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 151 din 29.09.2016 în sensul 

actualizării indicatorilor tehnico–economici ca urmare a recalculării devizului general, conform 

articolului 1. 
 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2017 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 31 

din 28 februarie 2017 
 

privind: aprobarea cheltuielilor reprezentând contribuţia proprie privind realizarea obiectivului 

„Reabilitare DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.593/15.02.2017                        

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, 2 şi 3 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere prevederile Normelor pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/2013 – Programul 

naţional de dezvoltare locală, art. 8 alin. (3), aprobarea Categoriilor de cheltuieli care se pot finanţa de 

la bugetul local; 

Având în vedere prevederile 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 (1) lit. b) și 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se aprobă alocarea sumei de 145.246,58 lei (inclusiv TVA) reprezentând plăţi rest 

de efectuat pentru anul 2017, aferentă proiectului „Reabilitarea DJ 251 G, Km. 6+700 – 8+200 şi 

8+800 – 11+800 Valea Mărului – Vârlezi, Judeţul Galaţi”. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                             Publicată astăzi, 2 martie 2017 

 
HOTĂRÂREA NR. 32 

din 28 februarie 2017 
 

privind: aprobarea protocolului de colaborare dintre județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind realizarea în comun de activități care să conducă 

la asigurarea de servicii de tehnologie a informației și de comunicații 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.622/15.02.2017             

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 avizele Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 55.918/03.01.2017, 

înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8.477/10.01.2017; 

 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. Se aprobă protocolul de colaborare dintre județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

și Serviciul de Telecomunicații Speciale privind realizarea în comun de activități care să conducă la 

asigurarea de servicii de tehnologie a informației și de comunicații, anexă la prezenta hotărâre.   
 

 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de Telecomunicații Speciale.  

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                              Publicată astăzi, 2 martie 2017 
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ANEXĂ 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale                                  Consiliul Judeţean Galaţi 

Nr. ____ din ________                                                            Nr. ____ din ________ 

PROTOCOL 

 de colaborare privind realizarea în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la 

asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații 

În temeiul prevederilor: 

 - Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,  

părţile: 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7,  

reprezentat legal prin Preşedinte Consiliul Judeţean Galaţi, dl. Fotea Costel, denumit în continuare 

Beneficiar, pe de o parte 

şi  

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE, cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul 

Independenţei, nr. 323 A, reprezentat legal prin Director, general ing. Marcel Opriş, denumit în 

continuare STS, 

au convenit încheierea prezentului protocol. 

Art. 1 Definiţii 

Beneficiar – Consiliul Judeţean Galaţi; 

Resurse – orice bun sau serviciu cu valoare financiară pentru oricare dintre părţi; 

Disponibilitate – proprietatea unui serviciu de a fi accesibil şi utilizabil la cerere de către Beneficiar; 

Confidenţialitate – proprietatea ca informaţia să nu fie făcută disponibilă sau divulgată persoanelor, 

entităţilor sau proceselor neautorizate; 

Securitatea informaţiei – păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi a disponibilităţii informaţiei; pot fi 

implicate şi alte proprietăţi precum autenticitatea, responsabilitatea, non-repudierea şi fiabilitatea; 

Integritate – proprietatea de a păstra acurateţea şi deplinătatea resurselor; 

Art. 2 Obiectul Protocolului 

2.1 Obiectul prezentului Protocol îl constituie stabilirea cadrului organizatoric şi procedural, pentru 

cooperarea dintre STS şi Beneficiar în scopul îndeplinirii următoarelor obiective generale:  

a) asigurarea de către STS pentru Beneficiar de servicii de comunicaţii speciale şi tehnologia 

informaţiei în scopul implementării de proiecte de tehnologia informaţiei şi comunicaţii; 

b) implementarea de către părţi a unor măsuri de securitate de natură tehnică şi operaţională, 

în scopul asigurării obiectivelor de securitate privind confidenţialitatea, disponibilitatea şi integritatea 

comunicaţiilor speciale şi IT administrate de către STS, a asigurării securităţii fizice a spaţiilor, 

echipamentelor şi capacităţilor de infrastructură, aflate în administrarea părţilor şi care fac obiectul 

Protocolului. 

2.2 STS se obligă să furnizeze cu titlu gratuit, în limita resurselor proprii deţinute şi care pot fi alocate 

în acest scop, servicii de telecomunicaţii speciale, în conformitate cu prevederile prezentului Protocol. 

2.3 Serviciile de telecomunicaţii speciale furnizate de către STS beneficiarului sunt servicii de 

telecomunicaţii speciale de voce, de date şi radio, respectiv: 

(1)     Servicii de acces la Internet şi serviciile asociate accesului la Internet (anexa nr. 2); 

(2) Servicii de radiocomunicaţii mobile analogice şi digitale, de bandă îngustă şi de bandă 

largă (anexa nr. 3); 

  (3)        Servicii de comunicaţii de cooperare cu alte instituţii şi structuri ale statului 

(interconectare); 

  (4)    Servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru proiectele de comunicații  

                 ale Beneficiarului; 

2.4 STS se obligă să realizeze reţele securizate de comunicaţii de date de tip intranet şi să configureze 
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servicii de telecomunicaţii speciale de voce, date şi video, în funcţie de solicitare, utilizând 

infrastructura şi serviciile reţelelor implementate (anexa nr. 1); 

2.5 STS şi Beneficiarul pot utiliza, cu titlu gratuit, atât infrastructurile proprii de fibră optică şi 

infrastructurile proprii de canalizaţie de telecomunicaţii existente, cât şi cele ce se vor dezvolta, 

pentru a căror realizare STS asigură Beneficiarului serviciile de consultanţă şi asistenţă tehnică de 

specialitate.  

Art. 3 Responsabilităţile şi obligaţiile Părţilor 

3.1 Pentru toate serviciile furnizate, STS asigură asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate. 

3.2 În cazul în care pentru furnizarea serviciilor prevăzute la art. 2 şi implementarea proiectelor 

comune, se impune achiziţionarea de echipamente, materiale sau, după caz, de servicii de 

comunicaţii, Beneficiarul va întreprinde demersurile necesare pentru achiziționarea resurselor, cu 

respectarea specificaţiilor tehnice întocmite de către STS, cu scopul asigurării interoperabilităţii 

serviciilor. 

3.3 Pentru serviciile/produsele ce trebuie achiziţionate de pe piaţa publică, la cererea formulată în 

scris a Beneficiarului, STS poate desemna specialişti, ca experţi cooptaţi, care să facă parte din 

comisiile de întocmire a documentaţiilor de atribuire, de evaluare a ofertelor etc.  

3.4 STS va proceda la proiectarea, implementarea şi furnizarea serviciilor de telecomunicaţii speciale 

numai în urma solicitării transmise în scris de către Beneficiar. Termenul de punere în funcţiune a 

serviciilor va fi stabilit de comun acord între STS şi Beneficiar.  

3.5 Beneficiarul asigură condiţiile organizatorice şi tehnice necesare implementării serviciilor, 

inclusiv în ceea ce priveşte achiziţionarea unor resurse necesare operaţionalizării serviciilor, pentru 

situaţiile în care nu există resurse proprii alocabile de către STS. 

3.6 În cazul în care Beneficiarul nu achiziţionează resursele de pe piaţa publică aferente furnizării 

serviciilor de către STS (servicii şi/sau echipamente de comunicaţii etc.), STS nu are nicio 

responsabilitate privind punerea în funcţiune a serviciilor proprii, prestarea acestora nefiind posibilă 

din punct de vedere tehnic. 

3.7 Părţile vor încheia contracte de comodat şi procese-verbale de predare-primire, în cazul în care 

STS instalează echipamente aflate în proprietatea sa în spaţiile structurilor Beneficiarului ce vor fi 

conectate la reţea. Echipamentele rămân în proprietatea STS, Beneficiarul răspunzând de ele ca un 

comodatar. 

Art. 4 Durata Protocolului 

4.1  Protocolul intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi este valabil până la sfârşitul 

anului în curs, urmând a se prelungi automat pe perioade succesive de câte un an, în cazul în care 

niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte voinţa sa de încetare a acestuia. 

4.2 Durata de valabilitate a prezentului Protocol se va prelungi de drept, cu aceeaşi perioadă şi în 

aceleaşi condiţii, fără a mai fi nevoie de încheierea unui act adiţional, dacă nicio parte nu-şi manifestă 

expres şi în scris intenţia de încetare a protocolului, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei 

acestuia. 

Art. 5 Integralitatea Protocolului  şi amendamente 

5.1 Părţile au dreptul, pe durata de valabilitate a prezentului Protocol, de a conveni modificarea 

prevederilor acestuia prin act adiţional semnat de ambele părţi, actul adiţional devenind parte 

integrantă a Protocolului. 

Art. 6 Încetarea Protocolului 

6.1 Prezentul Protocol încetează: 

a) Conform prevederilor art. 4; 

b) Înainte de termen, prin acordul părţilor; 

c) Prin reziliere pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate 

prin prezentul protocol. 

6.2  Încetarea protocolului, în oricare din situaţiile menționate, nu va avea niciun efect asupra 

obligaţiilor deja scadente ale părţilor. 

Art. 7 Forţa Majoră 

7.1 Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil. 

7.2 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
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7.3 Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol, pe 

toata perioada în care aceasta acţionează.  

7.4 Îndeplinirea Protocolului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

7.5 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. 

7.6 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului Protocol, 

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 8 Confidenţialitate 

8.1 Părţile au obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute pe perioada derulării 

prezentului protocol, care au legătură cu acesta. 

Art. 9 Comunicări 

9.1 Orice comunicare între părţi trebuie să fie transmisă în scris.  

9.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la momentul transmiterii, cât şi la momentul primirii. 

9.3 Comunicările între părţi privind informaţii neclasificate se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, 

cu condiţia confirmării în scris a comunicării. 

Art. 10 Dispoziţii Finale 

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele 

având aceeaşi forţă juridică. 

 

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII     CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

SPECIALE  

Director 

General ing. MARCEL OPRIŞ 

 Împuternicit Şef al U.M. 0319 Bucureşti, 

Col. Ignătescu Dragoş 

Şeful U.M. 0328 Bucureşti, 

Gl. bg. Mureşan Adrian 

Şeful U.M.0397 Galaţi, 

Col. Carp Liviu 

Consilier juridic, 

Preşedinte 

COSTEL FOTEA 

 

Anexa nr. 1 la Protocol 

 

Realizarea de reţele securizate de telecomunicaţii speciale de date de tip intranet şi 

configurarea de servicii de voce, date şi video, funcţie de solicitare, utilizând infrastructura şi 

serviciile reţelelor implementate 

 

Art.1 Solicitarea furnizării serviciilor va fi făcută în scris de către Beneficiar, specificând locaţiile 

poştale, parametrii tehnici doriţi şi persoanele de contact din locaţii. 

Art.2 STS procedează la elaborarea soluţiei tehnice pentru furnizarea serviciilor şi va prezenta 

Beneficiarului rezultatele tehnice şi economice ale soluţiei. 

Art.3 În situaţia în care Beneficiarul este de acord cu implementarea soluţiei, STS procedează la 

demararea implementării reţelei şi serviciilor. 

Art.4 Pentru fiecare locaţie în parte, STS încheie cu Beneficiarul un proces verbal, semnat de 

reprezentanţii ambelor părţi, la momentul punerii în funcţiune sau cu ocazia modificării serviciilor. 

Data semnării procesului verbal va fi considerată data începerii furnizării serviciilor în respectiva 

locaţie. 

Art.5 Beneficiarul poate efectua modificări în ceea ce priveşte adresele poştale ale locaţiilor şi tipul 

serviciilor dorite, ca urmare a: 
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a) includerii de unităţi teritoriale; 

b) mutării de unităţi teritoriale; 

c) excluderii de unităţi teritoriale; 

d) modificării necesităţilor de trafic; 

e) alte situaţii care impun modificările. 

Art.6 Modificările se operează în baza notificării în scris de către Beneficiar, STS având obligaţia 

executării acestora în intervalul solicitat de Beneficiar, în limita posibilităţilor tehnice STS. 

Art.7 Toate lucrările de modificare a serviciilor furnizate de către STS cu resurse proprii vor fi 

executate cu titlu gratuit. 

Art.8 Lucrările de modificare a serviciilor care impun achiziţia de resurse vor fi executate de către 

STS în măsura procurării acestora de către Beneficiar.  

Art.9 STS are obligaţia de a furniza serviciile propriu-zise, precum şi serviciile de monitorizare 

tehnică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an. 

Art.10 Termenele solicitate de Beneficiar pentru operaţionalizarea serviciilor vor fi stabilite de 

comun acord, in funcţie de complexitatea lucrărilor, atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct 

de vedere al numărului de locaţii în care se solicită serviciile.   

Art.11 Pentru garantarea calităţii serviciilor furnizate, STS organizează un punct unic de contact 

pentru reclamarea deranjamentelor. 

Art.12 Disponibilitatea lunară a serviciilor în reţeaua proprie administrată de STS este de minim 

99,90%.  

Art.13 În situaţia deranjamentelor, remedierea acestora are o durată de maxim 3 ore pentru locaţiile 

aflate în localităţile reşedinţă de judeţ, în  intervalul orar 7.00-21.00 şi de maxim 5 ore în intervalul 

orar 21.00-7.00, week-end şi sărbători legale, respectiv de maxim 5 ore, în  intervalul orar 7.00-21.00 

şi maxim 7 ore în intervalul orar 21.00-7.00, week-end şi sărbători legale pentru locaţiile aflate în 

afara localităţilor reşedinţă de judeţ. 

 Art.14 Beneficiarul este responsabil de încheierea şi derularea contractelor privind achiziţia 

resurselor necesare în situaţia în care STS nu dispune de resurse proprii; pentru asigurarea 

compatibilităţii şi interoperabilităţii, STS va înainta Beneficiarului specificaţiile tehnice necesare 

achiziţiei. 

 Art.15 În situaţia în care Beneficiarul şi/sau unităţile sale teritoriale nu asigură condiţiile tehnico–

organizatorice necesare punerii în funcţiune/funcţionării serviciilor de telecomunicaţii, STS nu are 

nicio responsabilitate privind funcţionarea defectuoasă/nefuncţionarea serviciilor. 

 Art.16 Echipamentele achiziționate şi puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru realizarea 

proiectelor proprii vor fi administrate din punct  de vedere tehnic de către STS. 

 

Serviciul de Telecomunicaţii                   Consiliul Judeţean Galaţi 

Speciale  

Împuternicit Şef al U.M. 0319 Bucureşti, 

Col. ing. Ignătescu Dragoş 

Preşedinte 

FOTEA COSTEL 
 

Anexa nr. 2 la Protocol 

Servicii de acces la Internet şi serviciile asociate accesului la Internet 

Art.1 Serviciile de acces la Internet au următoarele caracteristici tehnice: 

       - acces Internet: funcţie de locul de furnizare şi de conexiunea existentă; 

       - disponibilitatea lunară a serviciului: funcţie de locul de furnizare; 

       - trafic nelimitat indiferent de volum şi oră. 

Art.2 Beneficiarul va realiza şi asigura condiţiile tehnico-organizatorice adecvate punerii în 

funcţiune/funcţionării serviciilor de Internet şi respectiv instalării echipamentelor STS în locaţiile 

şi/sau în sediile/spaţiile tehnice ale Beneficiarului. 

Art.3 Beneficiarul nu percepe chirie pentru echipamentele de comunicaţii instalate în locaţiile sale de 

către STS şi nu va permite proprietarului sediului în care sunt instalate echipamentele de comunicaţii 
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să perceapă chirie; în situaţia în care se percepe chirie pentru echipamentele de comunicaţii, plata 

acesteia cade în sarcina exclusivă a Beneficiarului. 

Art.4 STS are dreptul, pe toată durata Protocolului, să desfăşoare orice modificări asupra 

echipamentelor proprii, inclusiv schimbarea adresei/adreselor IP sau a soluţiei de conectare, cu 

notificarea prealabilă a Beneficiarului. 

Art.5 Nu vor fi efectuate modificări tehnice de natură să afecteze buna funcţionare a serviciilor 

furnizate, iar Beneficiarul va fi înştiinţat asupra schimbărilor efectuate. 

Art.6 Asociat accesului la Internet, STS poate furniza serviciile de găzduire site web, servicii de 

găzduire mail şi servicii găzduire DNS, după cum urmează: 

a) găzduirea site web, pe serverele proprii, cu opţiunile şi specificaţiile tehnice următoare: 

tehnologii de realizare - PHP şi MySQL, spațiu pe disk – 50 GB; 

b) configurarea, întreţinerea programului/programelor care asigură funcţionarea site-ului web;  

c) asigurarea accesului vizitatorilor din reţele publice sau private; 

d) servicii e-mail, cu scanare antivirus şi antispam, serviciu de bază: 2 GB, maxim 5.000 conturi; 

e) servicii de monitorizare bandă şi statistici de trafic; 

f) instrumente de administrare pentru serviciile oferite. 

Art.7 Pentru serviciile de găzduire site web, e-mail, instalarea şi configurarea se consideră încheiate 

şi serviciul se consideră funcţional în momentul în care Beneficiarul a acceptat serviciul pus în 

funcţiune; părţile stabilesc de comun acord termenele de punere în funcţiune a serviciilor, în funcţie 

de natura şi de dificultatea implementării acestora. 

Art.8 Pentru serviciile de găzduire site web instalarea şi configurarea se consideră acceptate de către 

Beneficiar dacă acesta nu trimite o notificare scrisă în termen de 3 zile lucrătoare de la data instalării 

şi configurării serviciilor. 

Art.9 STS se obligă să remedieze orice defecţiune a serverelor şi/sau programelor care asigură 

funcţionarea serviciilor sau să înlocuiască serverul propriu utilizat pentru găzduire dacă remedierea 

defecţiunilor nu este posibilă în termen de 24 ore din momentul constatării. 

Art.10 La solicitarea Beneficiarului, STS poate pune la dispoziţia acestuia soluţii de back-up pentru 

conţinutul site-urilor de web şi a bazelor de date găzduite pe serverul STS-ului, în limita resurselor 

deţinute. 

Art.11 STS nu este responsabil pentru nicio întrerupere a funcţionării serviciilor de acces la internet 

rezultată din cauze care exced controlului STS şi nici pentru pagubele pe care Beneficiarul le-ar putea 

suferi din aceste cauze.  

Art.12 STS nu este responsabil pentru incidentele şi evenimentele de securitate produse asupra site-

ului web al Beneficiarului din cauze datorate Beneficiarului şi/sau pentru alterarea conţinutului site-

ului web. 

Art.13 Beneficiarul înţelege şi acceptă că statutul de Beneficiar al serviciilor de acces la Internet 

asigurate de STS nu atrage după sine obligaţia STS de a găzdui site-ul web în cazul în care nu sunt 

respectate condiţiile tehnice impuse de STS. 

Art.14 Asigurarea condiţiilor tehnico-organizatorice necesare pentru punerea în funcţiune a 

serviciilor de acces la internet, precum şi transferarea site-urilor, popularea bazelor de date, realizarea 

programelor şi a imaginilor aferente unui site web, cad în sarcina exclusivă a Beneficiarului. 

Art.15 STS pune la dispoziţia Beneficiarului log-urile de acces la serverul web, log-uri stocate pe 

server-ul STS pentru o perioadă de maxim 3 luni. 

Art.16 Beneficiarul poartă deplina răspundere pentru conţinutul informaţiilor plasate pe server, 

respectiv pentru textele, bazele de date, sunetele, muzica, imaginile grafice şi video, sau alte elemente 

de conţinut. 

Art.17 Folosirea spaţiului oferit de STS pentru a stoca, transfera sau promova activităţi, servicii sau 

produse de natură să aducă atingere legislaţiei române în vigoare sau normelor de conduită morală, 

are drept urmare încetarea furnizării serviciilor, fără preaviz şi fără îndeplinirea de alte formalităţi. 

Art.18 În cazul în care situaţia prevăzută la art.17 se produce ca urmare a unui atac informatic asupra 

site-ului/site-urilor Beneficiarului, STS va întrerupe accesul la serviciu până la soluţionarea 

problemei. 

Art.19 STS păstrează confidenţialitatea datelor furnizate de Beneficiar în scopul punerii în funcţiune 

a serviciului. 
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Art.20 STS monitorizează tehnic în permanenţă serverele proprii şi blochează orice încercare de 

acces neautorizat la datele Beneficiarului, în măsura în care încercarea de atac este detectată de către 

STS. 

Art.21 STS are dreptul, pe toată durata derulării prezentului Protocol, de a efectua orice modificări 

tehnice asupra echipamentelor şi reţelei proprii, inclusiv schimbarea adreselor IP sau a soluţiei de 

conectare, acolo unde este cazul, cu notificarea prealabilă a Beneficiarului.  

Art.22 STS nu efectuează schimbări tehnice de natură să afecteze buna funcţionare a serviciilor. 

Art.23 Beneficiarul are obligaţia de a comunica STS datele de identificare şi contact ale persoanelor 

care au drepturi privind administrarea site-ului găzduit pe serverele STS; orice modificare a datelor de 

contact este imediat comunicată STS, în caz contrar, acesta nu are nicio responsabilitate privind 

consecinţele ce se pot produce ca urmare a acestei situaţii. 

Art.24 STS nu este responsabil pentru: 

(1) calitatea, conţinutul şi conformitatea informaţiilor transmise sau primite de client, prin 

intermediul serviciilor sale; 

(2) calitatea vizualizării site-ului web ce face obiectul protocolului, la accesarea acestuia din 

reţelele altor furnizori de servicii de Internet. 

Art.25 (1) La cererea Beneficiarului, exclusiv pentru proiectele implementate/derulate în baza 

prezentului protocol, STS alocă (în calitate de Local Internet Registry), în funcţie de resursele proprii 

deţinute, spaţii de adrese IP publice; în acest sens, Beneficiarul va completa formularele de solicitare 

adrese IP publice existente pe pagina de web a RIPE NCC (www.ripe.net), justificând necesitatea 

alocării; 

(2) Beneficiarul înțelege şi acceptă că adresele alocate de către STS nu sunt portabile; 

(3) În cazul în care STS nu mai furnizează Beneficiarului servicii de acces la Internet, aceste adrese 

IP nu mai pot fi utilizate; 

(4) Alocarea spaţiului de adrese Beneficiarului este stabilit de STS şi comunicat ulterior acestuia; 

(5) În cazul în care de la aceste adrese IP  se va constata efectuarea unui trafic neadecvat (spam, 

atacuri informatice etc.) Beneficiarul înţelege şi acceptă faptul că  STS are obligaţia de a lua măsuri 

ce pot ajunge până la blocarea întregului spaţiu de adrese alocat. 

(6) Beneficiarul este responsabil pentru toate aspectele legate de utilizarea adreselor IP alocate şi de 

tot ce rezultă din utilizarea acestora. 
 

Serviciul de Telecomunicaţii      Consiliul  Judeţean Galaţi 

Speciale  

Împuternicit Şef al U.M. 0319 Bucureşti, 
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                       FOTEA COSTEL 

 

Anexa nr. 3 la Protocol 

Servicii de radiocomunicaţii speciale mobile analogice şi digitale, de bandă îngustă şi de 

bandă largă 

Art.1 STS furnizează Beneficiarului servicii de comunicaţii de voce şi date, mobile şi fixe, de bandă 

îngustă şi de bandă largă, utilizând infrastructurile de radiocomunicaţii aflate în administrarea sa. 

Art.2 Serviciile de radiocomunicaţii mobile de bandă îngustă furnizate de STS constau în: 

2.1 Servicii de radiocomunicaţii mobile în standard TETRA: 

2.1.1 Servicii de voce:  

(1) Comunicaţii de grup; 

(2) Comunicaţii individuale ful duplex sau semiduplex; 

(3) Comunicaţii de urgenţă; 

(4) Comunicaţii telefonice full duplex; 

(5) Comunicaţii multigrup; 

(6) Comunicaţii tip dispecer; 

(7) Comunicaţii în mod direct; 
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(8) Comunicaţii prin repetor sau prin interfaţă cu infrastructura radio; 

(9) Comunicaţii tip broadcast. 

2.1.2 Servicii de date:  

     (1) Servicii de date tip mesaje scurte; 

     (2) Servicii tip pachet de date de bandă îngustă (ex. consultare baze de date);   

     (3) Servicii de localizare prin GPS a resurselor (personal sau autovehicule). 

2.2 Comunicaţii în sistem analogic convenţional: 

2.2.1 Servicii de voce: comunicaţii de grup în mod repetor; 

Art.3 STS asigura criptarea comunicaţiilor prevăzute la punctul 2.1 (TETRA) cu chei statice sau 

dinamice la nivel de reţea sau la nivel de terminal, în funcţie de opţiunile Beneficiarului. 

Art.4 STS asigură cu titlu gratuit acoperirea radio şi infrastructura TETRA peste care sunt furnizate 

serviciile TETRA prevăzute la art.2, punctul 2.1., alin. 2.1.1 şi 2.1.2; achiziţionarea echipamentelor 

terminale cade în sarcina Beneficiarului, în baza specificaţiilor tehnice întocmite de STS. 

Art.5 Pentru serviciile prevăzute la art. 2, punctul 2.1 (TETRA) STS asigură o acoperire 

radioelectrică de 80,89% din teritoriul naţional la nivel de terminale mobile şi 63,93% la nivel de 

terminale portabile. 

Art.6 Pentru serviciile prevăzute la art. 2, punctul 2.2 STS asigură o acoperire radioelectrică de 

aproximativ 65% din teritoriul naţional, cu posibilitatea de extindere în zonele de interes ale 

Beneficiarului. 

Art.7 Servicii de radiocomunicaţii mobile de bandă largă furnizate de STS constau în servicii de 

acces de bandă largă atât în regim fix/nomadic cât şi în regim de mobilitate, conform cu nevoile 

specifice de comunicaţii ale beneficiarilor. 

Art.8 STS furnizează serviciile de radiocomunicaţii mobile de bandă largă peste o reţea radio în 

tehnologie WiMAX IEE 802.16e-2005, administrată şi operată de STS; reţeaua este dezvoltată în 

mediul urban şi rural, în zone în care infrastructura de comunicaţii publică este mai puţin dezvoltată. 

Art.9 Rata de transfer cumulată pe ambele direcţii (uplink şi downlink) care poate fi asigurată, este de 

minim 1 Mbps. Peste reţeaua de bandă largă se pot configura servicii de comunicaţii de date de tip 

VPN, Internet şi VoIP, în funcţie de necesităţile Beneficiarului. 

Art.10 STS asigură infrastructura WiMAX şi acoperirea radio pentru serviciile prevăzute la art. 2; 

achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor terminale necesare pentru accesul 

la infrastructura de comunicaţii, cade în sarcina Beneficiarului.  

  

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Consiliul Judeţean Galaţi 

Şeful U.M. 0328 Bucureşti, 

Gl. bg. ing. Mureşan Adrian Ludovic 

Preşedinte, 

FOTEA COSTEL 

 

HOTĂRÂREA NR. 33 

din 28 februarie 2017 
 

privind: asocierea judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ–

teritorială comuna Cudalbi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Cudalbi, 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: 1.574/22.02.2017             

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 avizele 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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul 

Regional Apa Galaţi”; 
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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. 26/17.07.2013 a Consiliului Local Cudalbi privind asocierea 

comunei Cudalbi 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 Cudalbi nr. 1299/14.02.2017, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi cu nr. 1574/14.02.2017; 

Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociației 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 și a statutului–cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilități 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) și 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), 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 Cudalbi din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Cudalbi. 

 

Art.2. Se acceptă unitatea administrativ–teritorială comuna Cudalbi 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 și pentru județul Galaţi, în favoarea acceptării unității administrativ–teritoriale 

comuna Cudalbi 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 Cudalbi și Asociației 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, 2 martie 2017 

 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din februarie 2017 

 

                                    . 

Preşedinte,   Secretar, 

      Costel Fotea 

ANEXA nr. 1 

 

ACT CONSTITUTIV 

AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

“SERVICIUL REGIONAL APA GALAŢI” 

 

Capitolul I – ASOCIAŢII 

 

Membri asociați prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv, denumiți colectiv „Asociații” şi 

individual „Asociatul”, s-au asociat şi au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

publice pentru serviciul de apă şi de canalizare, în conformitate cu prevederile Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

serviciilor  comunitare de utilități 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 Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 şi ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru 

aprobarea Actului constitutiv-cadru şi a Statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Capitolul II – DENUMIREA 

 

Denumirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este „SERVICIUL REGIONAL APA 

GALAŢI” (denumită în continuare „Asociația”), conform dovezii nr. 58643 din 21.01.2008, 

eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii Asociației. 

 

Capitolul III – SEDIUL 

 

Sediul Asociației este în România, Municipiul Galați, str. Tecuci, nr. 5, bloc V2, parter, județul 

Galați, cod 800120. 

 

Capitolul IV – DURATA 

 

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul 

asociațiilor şi fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Galați. 

 

Capitolul V – VOINŢA DE ASOCIERE/SCOPUL ASOCIAŢIEI 

 

(1) Prin semnarea prezentului Act constitutiv, asociații îşi exprimă voința de a se asocia în cadrul 

Asociației „Serviciul Regional Apa Galați”, constituită în scopul înființării, organizării, reglementării, 

finanțării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului alimentării cu apă şi de 

canalizare (denumit în continuare „Serviciul”) pe raza de competență a unităților administrativ-

teritoriale membre, 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 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 deținut integral 

de unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației. 
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Capitolul VI – PATRIMONIUL INIŢIAL 

 

(1) 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. 

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

Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv. 

(2) 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 membră prin care se aprobă darea în folosință a acestora. 

(3) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele: 

a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților şi alte contribuții 

de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre; 

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 

c) donații, sponsorizări sau legate; 

d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de Statutul Asociației. 

(4) Asociația nu are calitatea de Operator şi nu va desfăşura activități economice. 

 

Capitolul VII – ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 

1.Organele Asociației sunt: 

- Adunarea Generală; 

- Consiliul Director; 

- Comisia de cenzori. 

 a) Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale Asociației 

este prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul Act constitutiv. 

 b) Componența nominală a organelor de conducere, administrare şi control ale Asociației, în urma 

modificărilor, este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul Act constitutiv. 

2. Conducerea Asociației 

(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții 

asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora. 

(2) 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. 

(3) Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute 

în Statutul Asociației şi care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care 

se prevede expres altfel. 

3. Administrarea Asociației  

(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 ani. 

Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a 

tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație. 

(2) Calitatea de membru în Consiliul Director al 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. Controlul financiar intern al Asociației 
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(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. 

 

Capitolul VII – DISPOZIŢII FINALE 

  

(1) Asociația 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 asociațiilor şi fundațiilor la grefa de pe lângă Judecătoria Galați este CRISTEA 

MĂNDIŢA, ….. 

(3) Prezentul Act constitutiv a fost redactat în 3 (trei) exemplare originale, azi ______________, data 

autentificării. 

(4) Semnăturile membrilor asociați 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 

 

_____________________________________ 

             

Anexa nr. 1 la Actul constitutiv 

al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apa Galați” 

 

ASOCIAŢII 

I. 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 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. 

II.  Membri asociați după constituire: 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din februarie 2017 

 

                                    . 

1.  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; 

2. 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; 

3. 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;  

4. 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;  

5. 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;  

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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 
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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, județul Galați, 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, 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. 

 

III. 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 

 

IV.  Componența nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control 

 

(1) Conducerea Asociației: 

Sunt numiți în calitate de primii membri ai Adunării Generale ai Asociației: 

1.  Dl. Eugen Chebac,   numit de Consiliul Județului Galați; 

2.  Dl. Mircea Răzvan Cristea,  numit de Consiliul Local al Municipiului Galați; 

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. Dănuț 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 Independența; 

13.  Dl. Ion Corpaci,    numit de Consiliul Local al Comunei Iveşti; 

14.  Dl. Iulian Boț,   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; 
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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 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, …..; 

2.Dl. Mircea Răzvan Cristea, Viceprimar al Municipiului Galați, …..; 

3.Dl. Eduard Finkelştein, Primar al Municipiului Tecuci, …..; 

4.Dl. Ştefan Arfire, Primar al Oraşului Târgu Bujor, …..; 

5.Dl. Octavian Dică, Primar al Oraşului Bereşti, …..; 

6.Dl. Ion Corpaci, Primar al Comunei Iveşti, …..; 

7.Dl. Iancu Boldea, Primar al Comunei Pechea, ….. 

 

(3) Controlul financiar intern al Asociației: 

Sunt numite membre ale Comisiei de cenzori a Asociației: 

1.Dna. Viorica Sandu, …..; 

2.Dna. Budău Lavinia, …..; 

3.Dna. Lupaşcu Cristina, ….. 

 

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 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apa Galați” 

 

ASOCIAŢII 
 

I. 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. 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, județul Galați, cod 807290, reprezentat de Dna. Burlacu Zamfira, în calitate de 
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secretar al comunei Şendreni, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 8 din  28.07.2016. 
 

II.  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; 

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; 
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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. 

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 
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secretar al comunei Valea Mărului, legal împuternicită în acest scop prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 7 din 26.01.2017. 
 

III.  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 
 

IV. Componența nominală a organelor de conducere, administrare şi control  

 
 

(1) 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; 
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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, Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedinte al Asociației şi al 

Consiliului Director, …..; 

2.Dl. Marius Humelnicu, Administrator public al Municipiului Galați, …..; 

3.Dl. Cornel Hamza, Primar al Comunei Iveṣti, …..; 

4.Dl. Iulian Boţ, Primar al Comunei Lieṣti, …..; 

5.Dl. Costică Stroea, Primar al Comunei Smîrdan, …..; 

6.Dl. Ioan Porumb, Primar al Comunei Rădeṣti, …..; 

7.Dl. Florian Ioniţă, Reprezentant al Municipiului Tecuci, …..; 

 

(3) Controlul financiar intern al Asociației: 

 

Sunt numite membre ale Comisiei de cenzori a Asociației: 

1.Dna. Viorica Sandu, …..; 

2.Dna. Budău Lavinia, …..; 

3.Dna. Lupaşcu Cristina, …..; 
 

 

Anexa nr. 3 la Actul constitutiv  

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 

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 
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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 

STATUT 
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

„SERVICIUL REGIONAL APA GALAŢI” 
 

 

Capitolul I – ASOCIAŢII 

 

Membri asociați prevăzuți în Anexa nr. 1 la prezentul Statut, denumiți colectiv „Asociații” şi 

individual „Asociatul”, s-au asociat şi au înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități 

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 unități administrativ-teritoriale, rezultă cu claritate că, 

pentru ca Serviciile să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute  de legislația în vigoare 

armonizată cu cea comunitară şi de angajamentele asumate de România în procesul de Aderare la 

Uniunea Europeană şi pentru buna funcționare a acestora, sunt necesare investiții financiare 

importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare care depăşesc în mod 

considerabil capacitățile financiare ale acestora; 

c) procesul de regionalizare reprezintă un element esențial în vederea atingerii obiectivelor 

ambițioase de investiții; 

Ne exprimăm voința de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 

serviciilor comunitare de utilități 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 Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, 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 Asociațiilor de Dezvoltare 

Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare „Serviciul Regional Apa Galați”, denumită în continuare 
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„Asociația”, 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. 

(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: 
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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 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; 
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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: 

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 
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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. 
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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: 

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 
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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); 

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: 
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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 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. 
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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; 
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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; 

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. 
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(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. 

(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 
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      L.S. 

 

       

      L.S. 

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 pe lângă Judecătoria Galați este CRISTEA MĂNDIŢA, ….. 

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 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 
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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. 
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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, 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; 
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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: 

8.Dl. Eugen Chebac, Preşedintele Consiliului Județului Galați – Preşedinte al Asociației şi al 

Consiliului Director, …..; 

9.Dl. Mircea Răzvan Cristea, Viceprimar al Municipiului Galați, …..; 

10. Dl. Eduard Finkelştain, Primar al Municipiului Tecuci, …..; 

11. Dl. Ştefan Arfire, Primar al Oraşului Târgu Bujor, …..; 

12. Dl. Octavian Dică, Primar al Oraşului Bereşti, …..; 

13. Dl. Ion Corpaci, Primar al Comunei Iveşti, …..; 

14. Dl. Iancu Boldea, Primar al Comunei Pechea, …… 
 

(6) Controlul financiar intern al Asociației: 

Sunt numite membre ale Comisiei de cenzori a Asociației: 

4.Dna. Viorica Sandu, …..; 

5.Dna. Budău Lavinia, …..; 

6. Dna. Lupaşcu Cristina, ….. 

 

Anexa nr. 2 la Statutul 

 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Serviciul Regional Apa Galați” 
ASOCIAŢII 
 

V. Membri fondatori: 
 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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 
 

32.  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; 

33. 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; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din februarie 2017 

 

                                    . 

34. 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; 

35. 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; 

36. 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;  

37. 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; 

38. 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;  

39. 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; 

40. 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;  

41. 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 ...; 

42. 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; 

43. 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; 

44. 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; 

45. 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; 

46. 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; 

47. 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; 

48. 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; 

49. 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; 
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50. 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; 

51. 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; 

52. 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; 

53. 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; 

54. 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; 

55. 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; 

56. 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; 

57. 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; 

58. 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 
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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; 

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, …..; 
2. Dl. Marius Humelnicu, Administrator public al Municipiului Galați, …..; 
3. Dl. Cornel Hamza, Primar al Comunei Iveşti, …..; 
4. Dl. Iulian Boţ, Primar al Comunei Lieṣti, …..; 

5. Dl. Costică Stroea, Primar al Comunei Smîrdan, …..; 

6. Dl. Ioan Porumb, Primar al Comunei Rădeṣti, …..; 
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      L.S. 

 

       

      L.S. 

7. Dl. Florian Ioniţă, Reprezentant al Municipiului Tecuci, ….. 

 

(6) Controlul financiar intern al Asociației: 
Sunt numite membre ale Comisiei de cenzori a Asociației: 
1. Dna. Viorica Sandu, …..; 
2. Dna. Budău Lavinia, …..; 
3. Dna. Lupaşcu Cristina, ….. 
 

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 
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  
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HOTĂRÂREA NR. 34 

din 28 februarie 2017 
 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 10.346 mii lei reprezentând 

sume defalcate din T.V.A. în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene şi 

comunale pe anul 2017    

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA şi vicepreşedinţii Consiliului 

Judeţean Galaţi Florinel–Petru GASPAROTTI şi Gigel ISTUDOR;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.560/27.02.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere răspunsurile la adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1620/14.02.2017; 

 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi ale Anexei nr. 6 ale Legii nr. 6/2017 a 

bugetului de stat pe anul 2017; 

Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) 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 repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din 

T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica consiliilor locale din anexă, Direcţiei Generale 

Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    Publicată astăzi, 2 martie 2017 
 

ANEXĂ 

Nr. 
crt. 

Denumire 
U.A.–T. 

Denumire D.J. 

Lungime în 
administrarea 
U.A.–T.-ului 

km. 

Tipul de 
îmbrăcăminte 

Sume  
alocate 
mii lei 

1 
JUDEŢUL 
GALAŢI 

DJ 255 Fârțănești   
1000 ml șanțuri 

ASFALT 
840 

   DJ 253 Băleni 2600 ml. șanțuri ASFALT 

  DJ 251 G Valea Mărului 650 ml. șanțuri ASFALT 
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  DJ 251 B Bălășești 300 ml. șanțuri ASFALT 

  DJ 241 Gohor 1000 ml. șanțuri ASFALT 

  DJ 254 B Grivița 500 ml. șanțuri ASFALT 

  
DJ 242 C – BEREŞTI 
MERIA 

1,5 km. ASFALT 

1400 

  DJ 254 – IVEŞTI KM  1,5 km. ASFALT 

  
DJ 261 A – COMUNA 
SCÂNTEIEŞTI  

1 km. ASFALT 

  

DJ 251 C – VALEA 
MĂRULUI – SMULŢI – 
VÂRLEZI – JORĂŞTI 

1,3 km. ASFALT 

 

 
Plombări Drumuri 
Județene 

  ASFALT 
2569 

TOTAL 4809 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
U.A.–T. 

Denumire 
D.J. 

Lungime în 
administrarea 
U.A.–T.-ului 

Tipul de 
îmbrăcăminte 

Alocări 
(km.) 

 Sume  
alocate 
mii lei 

1 BEREȘTI DJ 242 A 2,900 km. ASFALT 2,200 330 

2 
TÎRGU 
BUJOR 

DJ 242 B 1,800 km. ASFALT 1,800 270 

3 TECUCI 
DJ 251 2,540 km. ASFALT 0,693 

564 
DJ 252 H 3,066 km. ASFALT 3,066 

TOTAL 7,759 1164 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

unitate 

administrativ– 

teritorială 

Denu-

mire 

D.C. 

Lungime în 

administra- 

rea U.A.–

T.-ului 

Tipul   

de  

îmbrăcăminte 
 Alocări 

km. 

Suma 

alocată 

mii lei 
asfalt piatră pământ 

1 Barcea 
DC 58 1,6 km. 1,6 km. - - - 

 
DC 112 0,2 km. 0,1 km. - 0,1 km. - 

 
2 Bălăbăneşti DC 2 1,2 km. 1,2 km. - - 1,2 km. 50 

3 Bălăşeşti 

DC 78 5,9 km. 3,9 km. 2,0 km. - - 
 

DC 100 3,2 km. 2,2 km. 1,0 km. - 1,0 km. 42 

DC 111 0,2 km. - 0,2 km. - - 
 

4 Băleni DC 26 4,0 km. 

1,2 km.; 

8+800÷10

+000 

2,8 km.; 

6+000÷ 

8+800 

- 1,0 km. 42 

5 Băneasa 
DC 11 5,3 km. 2,6 km. 2,7 km. - 2,6 km. 

 
DC 15 2,1 km. - - 2,1 km. - 109 

6 
Bereşti – 

Meria 

DC 5 7,0 km. 5,7 km. 1,3 km. - - 
 

DC 7 11,0 km. - 11,0 km. - 3,0 km. 126 

DC 10 1,5 km. - 1,5 km. - - 
 

DC 36 6,7 km. 4,35 km. - 2,36 km. - 
 

DC 115 2,0 km. 1,5 km. 0,5 km. - - 
 

7 Braniştea DC 117 3,0 km. - 1,5 km. 1,5 km. - 
 

8 Brăhăşeşti 
DC 86 3,77 km. 3,77 km. - - 1,0 km. 

 
DC 87 4,5 km. 2,2 km. 2,3 km. - - 42 

9 Buciumeni 

DC 74 4,0 km. 4,0 km. - - - 
 

DC 75 6,0 km. 1,1 km. 4, 9 km. - 1,6 km. 180 

DC 75A 2,7 km. - 2,7 km. - 2,7 km. 
 

DC 107 0,6 km. 0,6 km. - - - 
 

10 Cavadineşti 

DC 8 7,0 km. 2,5 km. 4,5 km. - - 
 

DC 9 3,75 km. - 3,75 km. - - 
 

DC 36 3,0 km. 3,0 km. - - - 
 

11 Cerţeşti DC 95 3,0 km. - - 3,0 km. 3,0 km. 
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DC 

117B 
3,0 km. - - 3,0 km. - 126 

12 Corni 
DC 12 2,57 km. - - 2,57 km. 2,57 km. 

 
DC 14 9,0 km. - - 9,0 km. - 108 

13 Corod 
DC 81 6,0 km. - 6,0 km. - 4,0 km. 

 
DC 82 4,6 km. 4,6 km. - - - 168 

14 Cosmeşti 

DC 67 2,3 km. 2,3 km. - - - 
 

DC 67A 1,0 km. 1,0 km. - - - 
 

DC 67B 0,66 km. 0,66 km. - - - 128 

DC 68 6,0 km. 3,7 km. 2,3 km. - 2,3 km. 
 

DC 69 2,6 km. 1,85 km. 0,75 km. - 0,75 km. 
 

15 
Costache 

Negri 

DC 27 1,5 km. 1,5 km. - - 1,5 km. 63 

DC 28 6,3 km. - 6,3 km. - 
  

16 Cuca  — — - - - - 
 

17 Cudalbi DC 97 2,8 km. - - 2,8 km. - 
 

18 Cuza–Vodă DC 44 3,5 km. 1,37 km. 2,13 km. - 1,13 km. 48 

19 Drăgăneşti 
DC 62 4,6 km. 1,0 km. 2,6 km. 1,0 km. - 

 
DC 66 2,6 km. 1,3 km. 1,3 km. - 1,3 km. 55 

20 Drăguşeni 

DC 102 4,3 km. 2,1 km. 2,2 km. - 4,3 km. 
 

DC 103 5,0 km. - - 5,0 km. - 181 

DC 108 2,0 km. - 1,0 km. 1,0 km. - 
 

DC 117 

B 
3,0 km. - 1,5 km. 1,5 km. - 

 

21 Fârţăneşti  DC 19 1,5 km. - 1,0 km. 0,5 km. 1,5 km. 63 

22 Folteşti 

DC 23 2,0 km. 

0,6 km.; 

0+000÷0+

600 bun 

0,8 km.; 

0+600÷1

+400 

mediu 

0,6 km.; 

1+400÷2

+000 

impracti

cabil 

- 
 

DC 29 3,0 km. 

1,6 km.; 

0+000÷1+

600 bun 

- 

1,4 km.; 

1+600÷3

+000 rau 

1,0 km. 126 

DC 30 3,9 km. - 

0,6 km; 

0+000÷0

+600 rau 

3,3 km.; 

0+600÷3

+900 

impracti

cabil 

2,0 km. 
 

23 Frumuşiţa — — - - - - 
 

24 Fundeni 
DC 50 4,0 km. 2,1 km. 1,9 km. - 1,9 km. 80 

DC 53 2,0 km. 0,8 km. 1,2 km. - - 
 

25 Ghidigeni 

DC 93A 10,2 km. - 5,8 km. 4,4 km. 4,4 km. 185 

DC 95 9,0 km. 0,5 km. 0,2 km. 8,3 km. - 
 

DC 95A 3,35 km. - 2,0 km. 1,35 km. - 
 

DC 95B 4,75 km. 0,7 km. 0,1 km. 3,95 km. - 
 

DC 95C 4,3 km. 1,5 km. 2,5 km. 0,3 km. - 
 

DC 95D 5,93 km. - - 5,93 km. - 
 

26 Gohor 

DC 84 3,3 km. - - 3,3 km. - 126 

DC 88 7,0 km. 

6,0 km.; 

0+000÷ 

2+000 și 

3+000÷ 

7+000 

- 

1,0 km.;           

2+000÷ 

3+000 

3,0 km. 
 

27 Griviţa DC 113 0,5 km. 0,5 km. - - 0,5 km. 21 

28 Independenţa DC 43 2,0 km. - 2,0 km. - 2,0 km. 84 

29 Iveşti DC 57 1,26 km. 1,26 km. - - - 
 

30 Jorăşti DC 11 7,0 km. 

0,1 km.; 

0+000÷0+

100 mediu 

2,6 km.; 

0+100÷2

+700 

4,3 km.; 

2+700÷7

+000 rau 

2,6 km. 
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bun 

DC 13 3,0 km. - 

2,65 

km.; 

0+000÷2

+650 

mediu 

0,35 

km.; 

2+650÷3

+000 rau 

- 109 

DC 15 3,7 km. - 

3,7 km.; 

0+000÷3

+700 rau 

- - 
 

31 Lieşti — — - - - - 
 

32 Matca — — - - - - 
 

33 Măstăcani DC 20 0,82 km. 

0,82 km.; 

0+000÷0+

820 mediu 

- - 0,82 km. 69 

34 Movileni 

DC 60 9,0 km. 3,4 km. 5,6 km. - - 
 

DC 61 1,8 km. - 1,8 km. - 1,8 km. 76 

DC 62 9,0 km. 0,65 km. 1,35 km. 7,0 km. - 
 

35 Munteni 

DC 71 5,0 km. - 5,0 km. - 5,0 km. 
 

DC 77 3,5 km. 3,5 km. - - - 210 

DC 79 9,0 km. - 9,0 km. - - 
 

DC 110 2,5 km. 1,5 km. 1,0 km. - - 
 

36 Nămoloasa DC 52 5,7 km. 4,0 km. 1,7 km. - 1,7 km. 71 

37 Negrileşti DC 83 3,0 km. 3,0 km. - - - 
 

38 Nicoreşti 

DC 69 7,4 km. 6,0 km. 1,4 km. - - 
 

DC 69A 2,1 km. - 2,1 km. - - 
 

DC 69B 2,16 km. - 2,16 km. - - 
 

DC 70 4,0 km. 0,7 km. - 3,3 km. - 
 

DC 71 6,3 km. - 6,3 km. - 3,0 km. 126 

DC 72 6,0 km. 6,0 km. - - - 
 

DC 72A 1,5 km. 0,25 km. 1,25 km. - - 
 

DC 75 1,5 km. 1,5 km. - - - 
 

DC 75A 1,75 km. 0,55 km. 1,2 km. - - 
 

39 Oancea DC 17A 1,5 km. - 0,75 km. 0,75 km. 1,5 km. 63 

40 Pechea DC 31 8,0 km. 8,0 km. - - 4,0 km. 168 

41 Piscu — — - - - - 
 

42 Poiana DC 72 8,0 km. 3,0 km. 1,0 km. 4,0 km. 4,0 km. 168 

43 Priponeşti 

DC 90 9,0 km. 4, 0 km. 5,0 km. - 5,0 km. 
 

DC 91 5,0 km. 5,0 km. - - - 210 

DC 94 4,0 km. 2,2 km. - 1,8 km. - 
 

44 Rădeşti — — - - - - 
 

45 Rediu 
DC 25 6,4 km. 5,4 km. 1,0 km. - 1,0 km. 126 

DC 28 2,0 km. 
 

2,0 km. - 2,0 km. 
 

46 Schela DC 43A 4,5 km. 4,5 km. - - - 
 

47 Scânteieşti DC 30 6,4 km. 6,4 km. - - - 
 

48 
Slobozia 

Conachi 
DC 42 5,7 km. 5,7 km. - - - 

 

49 Smârdan — — - - - - 
 

50 Smulţi  — — - - - - 
 

51 Suceveni 

DC 7 0,55 km. - 

0,55 

km.; 

0+000÷0

+550 rau 

- 0,55 km. 95 

DC 9 1,7 km. 

1, 0 km.; 

0+000÷1+

000 bun 

0,7 km.; 

1+000÷1

+700 

mediu 

- 1,7 km. 
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52 Suhurlui DC 26 7,15 km. 4,15 km. 1,5 km. 1,5 km. 1,5 km. 63 

53 Şendreni DC 41 0,15 km. - 0,15 km. - - 
 

54 Tîrgu Bujor DC 25 0,32 km. 0,32 km. - - 0,32 km. 14 

55 
Tudor 

Vladimirescu 
DC 42 5,5 km. - 5,5 km. - 3,0 km. 126 

56 Tuluceşti 
DC 32 3,85 km. 3,85 km. - - - 

 
DC 33 2,7 km. 2,7 km. - - 2,0 km. 84 

57 Ţepu — — - - - - 
 

58 Umbrăreşti 

DC 57 4,7 km. 4,7 km. - - - 
 

DC 57A 3,0 km. - 3,0 km. - - 
 

DC 58 8,8 km. 8,8 km. - - - 97 

DC 59 5,0 km. 2,7 km. - 2,3 km. 2,3 km. 
 

DC 60 3,3 km. - 3,3 km. - - 
 

59 
Valea 

Mărului 

DC 81 2,15 km. 0,8 km. - 1,35 km. - 
 

DC 97 3,7 km. - 3,7 km. - 2,0 km. 84 

60 Vânători 

DC 3A 
10 km. (real 

8,2 km) 

4,6 km.; 

0+000÷1+

400/ 

5+000÷8+

200 mediu 

1,3 km.; 

1+400÷2

+000 şi 

4+300÷5

+000 

mediu 

2,3 km.; 

2+000÷4

+300 

impracti

cabil 

3,0 km. 126 

DC 35 1,5 km. 

1,7 km.; 

0+000÷1+

700 mediu 

- - - 
 

61 Vârlezi 

DC 13 3,2 km. - - 

3,2 km.; 

0+000÷3

+200 rau 

3,2 km. 
 

DC 13A 5,9 km. 

3,6 km.; 

0+000÷0+

700 şi 

3+000÷5+

900 bun 

- 

2,3 km.; 

0+700÷3

+000 

impracti

cabil 

- 135 

DC 13B 6 km. 

2,6 km.; 

0+000÷1+

600 si 

5+000÷6+

000 bun 

- 

3,4 km.; 

1+600÷5

+000 

impracti

cabil 

- 
 

62 Vlădeşti — — - - - - 
 

TOTAL  451,61 km. 
   

103,24 

km. 
4.373 

 

HOTĂRÂREA NR. 35 

din 28 februarie 2017 
 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 25.245 mii lei din sumele 

defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor din cota de 18,5% din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2017 şi estimările pentru 

anii 2018—2020 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, vicepreşedinţii Consiliului 

Judeţean Galaţi Florinel–Petru GASPAROTTI şi Gigel ISTUDOR, precum şi consilierii 

judeţeni Viorica SANDU, Ionică SIMBANU şi Mitică SANDU; 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.924/27.02.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 

4.320/21.02.2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 1.924/24.02.2017; 

 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b1) din  Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe 

anul 2017; 

 Având în vedere prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) 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 repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din 

T.V.A. şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, 

conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din 

T.V.A. şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, 

conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din 

T.V.A. şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, 

conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 

Art.4. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA 

şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, conform 

anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

 

Art.5. Sumele repartizate se utilizează pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 

cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor; 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative aprobată prin Legea nr. 40/2016, a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din 

fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007—2013, precum şi unele măsuri 

fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016; susţinerea programelor de dezvoltare 

locală; susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 
 

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica consiliilor locale din anexă, precum şi Direcţiei 

Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    Publicată astăzi, 2 martie 2017 
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ANEXA NR. 1 
 

Repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a 
sumelor defalcate din T.V.A. şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2017 
 

                            - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
administrativ–teritoriale 

Sume defalcate 
din T.V.A. pentru 

echilibrarea 
bugetelor locale 

Cota de 18,5% din 
impozitul pe venit 

pentru 
echilibrarea 

bugetelor locale 

TOTAL 

 Total judeţ 10.353 14.892 25.245 

1. Municipiul Galaţi    
2. Municipiul Tecuci 400  400 
 Total municipii 400  400 

3. Oraş Bereşti 340  340 
4. Oraş Tg. Bujor 350  350 

 Total oraşe 690  690 

5. Barcea 499  499 
6. Bălăbăneşti  300 300 
7. Bălăşeşti  415 415 
8. Băleni 335  335 
9. Băneasa 300  300 

10. Bereşti–Meria  445 445 
11. Braniştea  339 339 
12. Brăhăşeşti 470  470 
13. Buciumeni 37  37 
14. Cavadineşti 510  510 
15. Cerţeşti  186 186 

16. Corni 172  172 
17. Corod  594 594 
18. Cosmeşti  455 455 
19. Costache Negri 213  213 
20. Cuca 310  310 
21. Cudalbi  620 620 

22. Cuza Vodă  215 215 
23. Drăgăneşti 508  508 
24. Drăguşeni  355 355 
25. Fîrţăneşti  470 470 
26. Folteşti  310 310 
27. Frumuşiţa  350 350 

28. Fundeni  325 325 
29. Ghidigeni  600 600 
30. Gohor  335 335 
31. Griviţa 325  325 
32. Independenţa 350  350 
33. Iveşti 880  880 

34. Jorăşti 142  142 
35. Lieşti  846 846 
36. Matca 967  967 
37. Măstăcani  430 430 
38. Movileni 355  355 
39. Munteni  500 500 

40. Nămoloasa  300 300 
41. Negrileşti  310 310 
42. Nicoreşti  320 320 
43. Oancea 150  150 
44. Pechea  728 728 
45. Piscu 525  525 
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46. Poiana 310  310 

47. Priponeşti  310 310 
48. Rădeşti  310 310 
49. Rediu  305 305 
50. Schela  346 346 
51. Scânteieşti  420 420 
52. Slobozia Conachi 395  395 

53. Smârdan  515 515 
54. Smulţi  420 420 
55. Suceveni  355 355 
56. Suhurlui 111  111 
57. Şendreni  356 356 
58. Tudor Vladimirescu 400  400 

59. Tuluceşti 500  500 
60. Ţepu 490  490 
61. Umbrăreşti  525 525 
62. Valea Mărului  325 325 
63. Vânători  500 500 
64. Vârlezi  287 287 

65. Vlădeşti 9 170 179 
 Total comune  9.263 14.892 24.155 

 
 

ANEXA NR. 2 
 

Repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a 
sumelor defalcate din T.V.A. şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2018 
 

                                    - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
administrativ–teritoriale 

Sume defalcate 
din T.V.A. pentru 

echilibrarea 
bugetelor locale 

Cota de 18,5% din 
impozitul pe venit 

pentru 
echilibrarea 

bugetelor locale 

TOTAL 

 Total judeţ 10.522 15.133 25.655 

1. Municipiul Galaţi 0 0 0 
2. Municipiul Tecuci 1.450 2.086 3.536 
 Total municipii 1.450 2.086 3.536 

3. Oraş Bereşti 108 155 263 
4. Oraş Tg. Bujor 236 340 576 

 Total oraşe 344 495 839 

5. Barcea 208 299 507 
6. Bălăbăneşti 66 95 161 
7. Bălăşeşti 76 109 185 
8. Băleni 78 112 190 
9. Băneasa 69 100 169 

10. Bereşti-Meria 123 177 300 
11. Braniştea 141 203 344 
12. Brăhăşeşti 317 455 772 
13. Buciumeni 81 117 198 
14. Cavadineşti 98 140 238 
15. Cerţeşti 78 112 190 

16. Corni 72 103 175 
17. Corod 248 356 604 
18. Cosmeşti 217 312 529 
19. Costache Negri 89 128 217 
20. Cuca 73 105 178 
21. Cudalbi 245 352 597 

22. Cuza Vodă 90 130 220 
23. Drăgăneşti 212 305 517 
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24. Drăguşeni 187 270 457 

25. Fîrţăneşti 167 240 407 
26. Folteşti 107 154 261 
27. Frumuşiţa 179 257 436 
28. Fundeni 126 181 307 
29. Ghidigeni 222 319 541 
30. Gohor 110 158 268 

31. Griviţa 123 177 300 
32. Independenţa 154 222 376 
33. Iveşti 328 471 799 
34. Jorăşti 59 85 144 
35. Lieşti 352 507 859 
36. Matca 403 580 983 

37. Măstăcani 162 233 395 
38. Movileni 109 157 266 
39. Munteni 250 360 610 
40. Nămoloasa 71 102 173 
41. Negrileşti 83 119 202 
42. Nicoreşti 133 192 325 

43. Oancea 45 65 110 
44. Pechea 366 526 892 
45. Piscu 157 226 383 
46. Poiana 58 83 141 
47. Priponeşti 72 103 175 
48. Rădeşti 50 72 122 

49. Rediu 71 102 173 
50. Schela 124 178 302 
51. Scânteieşti 81 117 198 
52. Slobozia Conachi 141 203 344 
53. Smârdan 180 259 439 
54. Smulţi 47 68 115 

55. Suceveni 58 83 141 
56. Suhurlui 46 66 112 
57. Şendreni 148 213 361 
58. Tudor Vladimirescu 170 245 415 
59. Tuluceşti 248 357 605 
60. Ţepu 81 116 197 

61. Umbrăreşti 235 338 573 
62. Valea Mărului 118 170 288 
63. Vânători 184 265 449 
64. Vârlezi 67 96 163 
65. Vlădeşti 75 107 182 

 Total comune  8.728 12.552 21.280 

 
 

ANEXA NR. 3 
 

Repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a 
sumelor defalcate din T.V.A. şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2019 
 

                           - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
administrativ–teritoriale 

Sume defalcate 
din T.V.A. pentru 

echilibrarea 
bugetelor locale 

Cota de 18,5% din 
impozitul pe venit 

pentru 
echilibrarea 

bugetelor locale 

TOTAL 

 Total judeţ 10.565 15.196 25.761 

1. Municipiul Galaţi 0 0 0 

2. Municipiul Tecuci 1.456 2.095 3.551 
 Total municipii 1.456 2.095 3.551 
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3. Oraş Bereşti 108 156 264 

4. Oraş Tg. Bujor 237 341 578 
 Total oraşe 345 497 842 

5. Barcea 209 300 509 
6. Bălăbăneşti 67 96 163 
7. Bălăşeşti 76 109 185 
8. Băleni 78 112 190 

9. Băneasa 70 100 170 
10. Bereşti-Meria 123 177 300 
11. Braniştea 142 204 346 
12. Brăhăşeşti 318 457 775 
13. Buciumeni 82 117 199 
14. Cavadineşti 98 141 239 

15. Cerţeşti 78 112 190 
16. Corni 72 104 176 
17. Corod 249 358 607 
18. Cosmeşti 218 314 532 
19. Costache Negri 89 128 217 
20. Cuca 73 105 178 

21. Cudalbi 246 353 599 
22. Cuza Vodă 90 130 220 
23. Drăgăneşti 213 306 519 
24. Drăguşeni 188 271 459 
25. Fîrţăneşti 167 241 408 
26. Folteşti 108 155 263 

27. Frumuşiţa 180 258 438 
28. Fundeni 126 182 308 
29. Ghidigeni 223 321 544 
30. Gohor 110 158 268 
31. Griviţa 124 178 302 
32. Independenţa 155 223 378 

33. Iveşti 329 473 802 
34. Jorăşti 60 86 146 
35. Lieşti 354 509 863 
36. Matca 405 582 987 
37. Măstăcani 163 234 397 
38. Movileni 109 157 266 

39. Munteni 251 361 612 
40. Nămoloasa 71 102 173 
41. Negrileşti 83 120 203 
42. Nicoreşti 134 193 327 
43. Oancea 45 65 110 
44. Pechea 367 528 895 

45. Piscu 158 227 385 
46. Poiana 58 84 142 
47. Priponeşti 72 104 176 
48. Rădeşti 50 72 122 
49. Rediu 72 103 175 
50. Schela 124 179 303 

51. Scânteieşti 81 117 198 
52. Slobozia Conachi 142 204 346 
53. Smârdan 181 260 441 
54. Smulţi 47 68 115 
55. Suceveni 58 83 141 
56. Suhurlui 46 67 113 

57. Şendreni 149 214 363 
58. Tudor Vladimirescu 171 246 417 
59. Tuluceşti 249 358 607 
60. Ţepu 81 117 198 
61. Umbrăreşti 236 339 575 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din februarie 2017 
 

62. Valea Mărului 119 171 290 

63. Vânători 185 266 451 
64. Vârlezi 67 97 164 
65. Vlădeşti 75 108 183 

 Total comune  8.764 12.604 21.368 

 
ANEXA NR. 4 

 
Repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a 

sumelor defalcate din T.V.A. şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2020 

 
                          - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii 
administrativ–teritoriale 

Sume defalcate 
din T.V.A. pentru 

echilibrarea 
bugetelor locale 

Cota de 18,5% din 
impozitul pe venit 

pentru 
echilibrarea 

bugetelor locale 

TOTAL 

 Total judeţ 10.792 15.522 26.314 

1. Municipiul Galaţi 0 0 0 
2. Municipiul Tecuci 1.488 2.140 3.628 
 Total municipii 1.488 2.140 3.628 

3. Oraş Bereşti 111 159 270 
4. Oraş Tg. Bujor 242 349 591 

 Total oraşe 353 508 861 

5. Barcea 213 307 520 
6. Bălăbăneşti 68 98 166 
7. Bălăşeşti 78 111 189 
8. Băleni 80 115 195 
9. Băneasa 71 102 173 

10. Bereşti-Meria 126 181 307 
11. Braniştea 145 208 353 
12. Brăhăşeşti 325 467 792 
13. Buciumeni 83 120 203 
14. Cavadineşti 100 144 244 
15. Cerţeşti 80 114 194 

16. Corni 74 106 180 
17. Corod 254 365 619 
18. Cosmeşti 223 320 543 
19. Costache Negri 91 131 222 
20. Cuca 74 107 181 
21. Cudalbi 251 361 612 

22. Cuza Vodă 92 133 225 
23. Drăgăneşti 217 312 529 
24. Drăguşeni 192 277 469 
25. Fîrţăneşti 171 246 417 
26. Folteşti 110 158 268 
27. Frumuşiţa 184 264 448 

28. Fundeni 129 185 314 
29. Ghidigeni 228 327 555 
30. Gohor 112 162 274 
31. Griviţa 127 182 309 
32. Independenţa 158 227 385 
33. Iveşti 336 483 819 

34. Jorăşti 61 88 149 
35. Lieşti 361 520 881 
36. Matca 413 594 1.007 
37. Măstăcani 166 239 405 
38. Movileni 112 161 273 
39. Munteni 256 369 625 
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40. Nămoloasa 72 104 176 

41. Negrileşti 85 122 207 
42. Nicoreşti 137 197 334 
43. Oancea 46 67 113 
44. Pechea 375 540 915 
45. Piscu 162 232 394 
46. Poiana 59 85 144 

47. Priponeşti 74 106 180 
48. Rădeşti 52 74 126 
49. Rediu 73 105 178 
50. Schela 127 183 310 
51. Scânteieşti 83 119 202 
52. Slobozia Conachi 145 209 354 

53. Smârdan 185 266 451 
54. Smulţi 48 70 118 
55. Suceveni 59 85 144 
56. Suhurlui 47 68 115 
57. Şendreni 152 219 371 
58. Tudor Vladimirescu 175 252 427 

59. Tuluceşti 254 366 620 
60. Ţepu 83 119 202 
61. Umbrăreşti 241 346 587 
62. Valea Mărului 122 175 297 
63. Vânători 189 272 461 
64. Vârlezi 68 99 167 

65. Vlădeşti 77 110 187 
 Total comune  8.951 12.874 21.825 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 36 

din 28 februarie 2017 
 

privind: trecerea unei părți (construcții și teren) din imobilul situat în municipiul Galați, str. 

Traian nr. 203 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: 1.922/24.02.2017             

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 avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere adresa Primăriei municipiului Galați nr. 112108/14.11.2016, înregistrată la 

sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 8.894/16.11.2016; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Galați nr. 120/20.10.2016; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al Colegiului Tehnic „Radu Negru” 

Galați nr. 1/05.01.2017; 

Având în vedere Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

3686/2011 a privind comasarea, prin absorbție, a Colegiului Tehnic „Traian” din municipiul Galați cu 

Grupul Școlar „Radu Negru” din municipiul Galați și schimbarea denumirii în Colegiul Tehnic „Radu 

Negru” Galați; 

Având în vedere prevederile Legii 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; 
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 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. Se aprobă încetarea dreptului de administrare a Colegiului Tehnic „Radu Negru” Galați 

asupra unei părți (construcții și teren) din imobilul situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 203, 

imobil aflat în domeniul public al județului Galați. 

 

Art.2. (1) Se aprobă preluarea din administrarea Colegiului Tehnic „Radu Negru” Galați în 

administrarea Consiliului Județean Galați a unei părți (construcții și teren) din imobilul situat în 

municipiul Galați, str. Traian nr. 203, imobil aflat în domeniul public al județului Galați. 

(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(3) Predarea–preluarea cotei-părți din imobilul 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 Colegiul Tehnic „Radu 

Negru” Galați şi Consiliul Județean Galați. 

 

Art.3. (1) Se aprobă trecerea unei părți (construcții și teren) din imobilul situat în municipiul 

Galați, str. Traian nr. 203 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 imobilului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Predarea–preluarea cotei-părți din imobilul 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.4. Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 

Județean Galați nr. 255/2009 privind darea în administrarea Colegiului Tehnic „Traian” a unor bunuri 

imobile (construcții și teren) aflate în domeniul public al județului Galați.     

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Primăriei municipiului Galați, precum și Colegiului 

Tehnic „Radu Negru” Galați.     

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    Publicată astăzi, 2 martie 2017 

 

ANEXĂ 

DATE IDENTIFICARE COTĂ–PARTE IMOBIL 
 

Nr. crt. Adresă imobil Caracteristici tehnice – cotă-parte imobil 

1. Galați, str. Traian nr. 203 Suprafață cantina și teren: 1346,85 m
2 

2. Galați, str. Traian nr. 203 Suprafață cale de acces: 851,29 m
2
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HOTĂRÂREA NR. 37 

din 28 februarie 2017 
 

privind: constituirea unei comisii de analiză şi verificare a documentaţiilor contractelor de 

concesiune în care este parte Consiliul Judeţean Galaţi, precum şi pentru refacerea acestora 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.526/1/15.02.2017             

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 avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a Judeţului Galaţi 

nr. 42 din 2 august 2013; 

Având în vedere raportul comisiei constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 519 din 21 noiembrie 2016; 

Având în vedere prevederile art. 54 alin. (7) şi ale art. 98 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 În temeiul 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 constituie comisia de analiză şi verificare pentru refacerea documentaţiilor 

aferente contractului de concesiune nr. 7.154/21.12.1999, încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi şi 

S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, în următoarea componenţă: 

— domnul GASPAROTTI Florinel–Petru, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Galaţi, 

coordonator al activităţii Direcției patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Galaţi; 

— domnul CRISTEA Constantin, directorul executiv al Direcției patrimoniu; 

— doamna DUMITRESCU Mărioara, arhitect şef, Direcţia arhitect şef; 

— domnul STOICA George, directorul executiv al Direcției economie şi finanţe; 

— domnul MIŞURNOV Andrei, şeful Serviciului contencios şi probleme juridice; 

— domnul PUŞCAŞ Paul, secretarul judeţului Galaţi. 

(2) Comisia îşi va desfăşura activitatea sub directa coordonare a domnului vicepreşedinte 

GASPAROTTI Florinel–Petru, care va răspunde şi de aducerea la îndeplinire a sarcinilor acesteia. 

(3) Comisia va proceda la refacerea documentaţiei aferente contractului de concesiune nr. 

7.154/21.12.1999, încheiat între Consiliul Judeţean Galaţi şi S.C. PIBUNNI S.R.L. Galaţi, astfel: 

documentația privind justificarea folosirii terenurilor, datele de identificare ale acestora, obiectul de 

activitate, soluțiile pentru protecția zonei naturale, anexa la contract cuprinzând descrierea bunurilor 

şi utilităţilor concesionarului care se află pe terenul concedentului; inventarul silvic al vegetaţiei 

forestiere situate pe suprafața de teren concesionată, predată concesionarului odată cu terenul. 

(4) Odată cu refacerea documentaţiilor, comisia va prezenta un raport până la data de 20 

martie 2017. 

 

Art.2. (1) Comisia prevăzută la art. 1 alin. (1) este împuternicită pentru a analiza şi verifica 

toate contractele de concesiune vizând terenuri din pădurea Gârboavele în care este parte Consiliul 

Judeţean Galaţi şi va proceda, după caz, la refacerea documentaţiilor lipsă sau va propune încetarea 

contractelor de concesiune, dacă aceasta nu se mai justifică. 

(2) Termenul de realizare a acestor operaţiuni este stabilit la data de 30 iunie 2017. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: domnului GASPAROTTI Florinel–Petru, 

vicepreședinte al Consiliului Judeţean Galaţi, domnului CRISTEA Constantin, directorul executiv al 

Direcției patrimoniu, doamnei DUMITRESCU Mărioara, arhitect şef, Direcţia arhitect şef, domnului 

STOICA George, directorul executiv al Direcției economie şi finanţe şi domnului MIŞURNOV 

Andrei, şeful Serviciului contencios şi probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    Publicată astăzi, 2 martie 2017 

 

 


