
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.247/2013 
privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Deva 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate al compartimentelor de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean; 

Văzând adresa nr.19319/09.12.2013 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva 
înregistrată la Consiliul Judeţean Hunedoara cu nr.10309 /2013; 

In conformitate cu prevederile art. 182 alin.1 lit.a din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art.91 alin. 1 lit.a, alin.2 lit.c, alin.5 lit.a pct.3 şi ale 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 Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Deva, conform Anexei nr.1 şi Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta, începând 
cu data de 01.01.2014 . 
              Art.2 Cu data de 01.01.2014, Anexa nr.1 la Hotărârea nr.149/2013 a Consiliului 
Judeţean Hunedoara, precum  şi Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.209/2013 se abrogă. 
              Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva şi va 
fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, 
ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
           
         
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 



CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

UNITATE SPITALICEASCA III-A ORGANIGRAMA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA DEVA
TOTAL: 778 paturi Anexa nr.1 la Hotararea 
INSOTITORI: 20 paturi Consiliului Judetean Hunedoara
SPITALIZARE DE ZI: 34 paturi CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA nr.247/2013
Cf. Ordin MS 577/26.05.2010 
mod. prin adresa MS 10659/12.10.2010

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE MANAGER COMITET  DIRECTOR

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR FINANCIAR 
CONTABIL

DIRECTOR DE 
INGRIJIRI

FUNCTII DE CONDUCERE 40
FUNCTII DE EXEC.DE SPECIALITATE 1167,5
FUNCTII ADMINISTRATIVE 159,5

SECTIA ATI                     
26 paturi  din care:

COMP.TOXICOLOGIE          
5 paturi

CABINETE INTEGRATE IN 
SECTII

AMBULATORIU DE 
SPECIALITATE PENTRU 

SPORTIVI
SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SERVICIU DE PREVENIRE  SI
CONTROL INFECTII 

NOZOCOMIALE

TOTAL POSTURI 1367
67 9 9

COMP.TERAPIE INTENSIVA    
5 paturi

CABINET ALERGOLOGIE Si 
IMUNOLOGIE CLINICA

CABINET   MEDICINA   
SPORTIVA BIROU ACHIZITII COMP. STERILIZARE

2 3 6 12

COMP. NEONATOLOGIE          
18 paturi 30 COMP.PREMATURI            

5 paturi
CABINET DERMATOLOGIE 

PEDIATRICA
CABINET MEDICINA 

SPORTIVA LOT OLIMPIC COMP. DIETETICA
2 5 2

SECTIA                        
OBSTETRICA-GINECOLOGIE      

30 paturi

COMP.NEUROCHIRURGIE     
10 paturi CABINET MEDICINA MUNCII CABINET RECUPERARE 

LOT OLIMPIC CAB. ASISITENTA SOCIALA
50 1 1 1

SECTIA                        
CHIRURGIE GENERALA          

75 paturi  din care:

COMP.MAXILO-FACIALA       
5 paturi CABINET AUDIOLOGIE CABINET PSIHOLOGIE 

LOT OLIMPIC
STATIA DE STERILIZARE 

DESEURI MEDICALE70 1 1 1

SECTIA ORTOPEDIE SI 
TRAUMATOLOGIE               

38 paturi 

COMP.CHIR.SI ORTOPEDIE 
PEDIATRICA                 

5 paturi
CABINET NEUROLOGIE

CABINET 
STOMATOLOGIE LOT 

OPLIMPIC

COMPARTIMENT INTERNARI-
EXTERNARI36 1 1 7

SECTIA UROLOGIE              
30 paturi

COMP.CHIRURGIE TORACICA 7 
paturi

COMPARTIMENT DE 
MANAGEMENT AL 

CALITATII27 LABORATOR EXPLORARI 
FUNCTIONALE

5

1
COMP.CHIRURGIE PLASTICA-

MICROCHIR.RECONSTR.         
21 paturi din care:

ARSI                        
5 paturi COMP. JURIDIC

28 2

SECTIA OFTALMOLOGIE         
25 paturi

COMP. AUDIT PUBLIC 
INTERN24,5 2

SECTIA O.R.L.                  
25 paturi

COMP. 
GASTROENTEROLOGIE    

5   paturi

COMP. RELATII CU 
PUBLICUL23 COMP.TERAPIE INTENSIVA 

CORONARIENI        10 paturi
2

SECTIA CARDIOLOGIE           
45   paturi   din care:

COMP.ENDOCRINOLOGIE  
5   paturi

COMP. DE PREVENIRE SI 
PROTECTIE35 1,5

SECTIA MEDICINA INTERNA I     
45   paturi din care:

COMP.DIABET,BOLI NUTRITIE 
SI METAB.             12 paturi

COMP.NEFROLOGIE       
5   paturi din care:

DIALIZA PERITONEALA   
2   paturi COMP. TEHNIC

39 0,5

SECTIA MEDICINA INTERNA II    
70   paturi din care:

COMP.ALERGOLOGIE SI 
IMUNOLOGIE CLINICA         

12   paturi 
SERVICIUL RUNOS

43,5 8

SECTIA BOLI INFECTIOASE       
25 paturi

COMP.HEMATOLOGIE         
12   paturi 

SERVICIUL DE 
INFORMATICA SI  STAT. 

MEDICALA

COMP. 
FUNCTIONARI 

ADMINISTRATIVI19 18 24

SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA   
30 paturi

LABORATOR ENDOSCOPIE 
DIGESTIVA SERVICIUL ADMINISTRATIV BLOC 

ALIMENTAR28 63 18

SECTIA NEUROLOGIE           
45 paturi RADIOTERAPIE SPALATORIA 

SPITAL36 20

SECTIA PSIHIATRIE             
30 paturi

COMP. CARDIOLOGIE         
5 paturi

BIROU INTRETINERE SI 
REPARATII (ATELIER)

BIROU TRANSPORT 
APROVIZIONARE25 49 16

SECTIE PEDIATRIE              
45 paturi   din care:

 TERAPIE ACUTA             
5 paturi

ECIPA DE INTRETINERE SI 
EXPL.A INST.DE APA SI 

INCALZIRE55 22

COMP.DERMATOVENEROLOGIE  
20 paturi

COMP. NEUROLOGIE 
PEDIATRICA                 

5 paturi

ECIPA DE LACATUSI SI 
ELECTRICIENI21 10

SECTIA REC.MED.FIZ SI 
BALNEOLOGIE                  

50 paturi
ECIPA DE REPARATII

23 5

COMP.REUMATOLOGIE          
15 paturi

ECIPA DE DESERVIRE A 
STATIEI DE OXIGEN14 5

LABORATOR RECUPERARE, 
MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE

ECIPA DE DESERVIRE A 
LIFTURILOR26 6

SECTIA  PNEUMOLOGIE         
70 paturi       din care:

COMP.T.B.C                  
8 paturi39

BLOC OPERATOR

CENTRUL DE HEMODIALIZA      
9 aparate 26

FARMACIA 
24

LABORATOR DE RADIOLOGIE SI 
IMAGISTICA MEDICALA 35

LABORATOR DE MEDICINA 
NUCLEARA COMP. CITOLOGIE

9

SERVICIUL DE ANATOMIE 
PATOLOGICA COMP. HISTOPATOLOGIE

12

CABINET ONCOLOGIE MEDICALA COMP. PROSECTURA
5

CABINET DIABET, BOLI NUTRITIE 
SI METAB.  5 PUNCT DE LUCRU IN 

LOCALITATEA ILIA 13

UNITATE DE PRIMIRE URGENTE 
SMURD 110 CABINET MEDICINA DENTARA 

DE URGENTA 9

MEDICI REZIDENTI
31 PUNCT DE LUCRU IN 

LOCALITATEA CALAN 11

CABINET BOLI INFECTIOASE
2 PUNCT DE LUCRU IN 

LOCALITATEA DEVA 77

CABINET PLANIFICARE FAMILIALA
6

DISPENSAR T.B.C.
6,5

SERVICIUL JUDETEAN DE 
MEDICINA LEGALA 24

CENTRU DE SANATATE          
MINTALA ADULTI                

50 LOCURI 12

CENTRU DE SANATATE          
MINTALA COPII                 

30 LOCURI 18

PROGRAME NATIONALE
4

CENTRUL DE SANATATE 
MULTIFUNCTIONAL CALAN 7



 CONSILIUL  JUDETEAN  HUNEDOARA Anexa nr.2 la Hotararea nr.247/2013
 SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA a Consiliului Judetean Hunedoara

                                        STAT DE FUNCTII la data de 01 IANUARIE 2014     

  Nr. Structura                                             Funcţ ăia contractual Treapta Nivelul Cuantum   Numele  si  Prenumele  
 crt. de conducere de execuţie profesionala/grad studiilor post                          
     COMITET DIRECTOR  - 4POSTURI                                                                                                                                 
 1 Manager                         II S  1 LAZA CALIN-MIRCEA        
 2 Director medical                II S  1 DEMETER IOAN             
 3 Director financiar contabil II S  1 STANESCU VETUTA          
 4 Director de ingrijiri interimar II S  1 MILITARU LENUTA CORINA   
     SECTIA   A.T.I. - 67POSTURI                                                                                                                                   
 Paturi: 26; din care:Sectie 21; Comp.Toxicologie  5                                                                                 
 5 Medic primar-sef sectie       II S  1 NEAGU DANUT              
 6 Medic primar                    S  1 CAPRARIN DIANA           
 7 Medic primar                    S  1 HATEGAN MARINELA         
 8 Medic primar                    S  1 KOVACS IOANA             
 9 Medic specialist                S  1 ILIE GABRIEL FLORIN      
 10 Medic primar                    S  1 vacant                   
 11 Medic primar                    S  1 vacant                   
 12 Medic specialist                S  1 vacant                   
 13 Medic specialist                S  1 vacant                   
 14 Asistent medical-sef principal PL 1 BODREANU CORNELIA        
 15 Asistent medical       principal PL 1 AXENTE MARIANA           
 16 Asistent medical       principal PL 1 BOZAN MARIA              
 17 Asistent medical       principal PL 1 BROTEA MARIANA           
 18 Asistent medical       principal PL 1 BUTUC CORINA             
 19 Asistent medical       principal PL 1 COSTEA GEORGETA          
 20 Asistent medical       principal PL 1 DARAU LUCIA IOSANA       
 21 Asistent medical       principal PL 1 FARCA DANIELA            
 22 Asistent medical       principal PL 1 GABOR BIANCA LIANA       
 23 Asistent medical       principal PL 1 GHIERGHE ALINA VASILICA  
 24 Asistent medical       principal PL 1 GRUIA ELISABETA          
 25 Asistent medical       principal PL 1 MAGDA INGRID             
 26 Asistent medical       principal S  1 MELNIC TEODOR CONSTANTIN 
 27 Asistent medical       principal PL 1 METESAN MARIA M.         

28 Asistent medical       principal PL 1 NEAMT DANIELA MIOARA     
29 Asistent medical       principal PL 1 OGIOIU NINA              
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 30 Asistent medical       principal PL 1 ONCIUL LACRAMIOARA       
 31 Asistent medical       principal PL 1 OPREAN RAMONA ELENA      
 32 Asistent medical       principal S  1 PAP CARMEN               
 33 Asistent medical       principal S  1 PREDA FLORIANA           
 34 Asistent medical       principal PL 1 RAT DORINA               
 35 Asistent medical       principal S  1 SESOVICI SILVIA          
 36 Asistent medical       principal PL 1 SMEU MIRELA AMELIA       
 37 Asistent medical       principal PL 1 STEFAN ELENA             
 38 Asistent medical       principal PL 1 TOADER GHEORGHE          
 39 Asistent medical       principal PL 1 TOMUTA RAMONA OFELIA     
 40 Asistent medical       principal PL 1 TURZAI SILVIA            
 41 Asistent medical       principal PL 1 VALEA ILEANA             
 42 Asistent medical       principal PL 1 VASILE LUMINITA          
 43 Asistent medical                PL 1 JUNEA MARIANA            
 44 Asistent medical                PL 1 MAROSAN SZIDONIA         
 45 Asistent medical                PL 1 OTOIU CARMEN             
 46 Asistent medical                SSD 1 PASCU DIANA              
 47 Asistent medical                PL 1 PETCU DANIELA FELICIA    

48 Asistent medical                PL 1 POP PETRONELA ELENA      
 49 Asistent medical                SSD 1 POPESCU MONICA           
 50 Asistent medical                PL 1 SCHLUNSKY ANA MARIA      
 51 Asistent medical                PL 1 SOREANU BIANCA           
 52 Asistent medical                PL 1 STANCI LAVINIA           

53 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
54 Asistent medical       PL 1 vacant                   

 55 Statistician medical            M  1 ANDRONE NICOLETA DELIA   
 56 Infirmiera                      G  1 ALBA ANA                 
 57 Infirmiera                      G  1 ANITA ELENA IRINA        

58 Infirmiera                      G  1 BOCIOACA NICOLETA
 59 Infirmiera                      G  1 CRACIUN CARMEN MARINELA  
 60 Infirmiera                      G  1 GERMAN VIRGINICA         
 61 Infirmiera                      G  1 ILLE MARIA               
 62 Infirmiera                      G  1 RADU RAMONA              
 63 Infirmiera                      G  1 ROZNOV CARMEN            
 64 Infirmiera                      G  1 STOICHITOIU LILIANA      

65 Brancardier                     G  1 PACURAR DORIN CORNEL
 66 Brancardier                     G  1 VULPESCU CIPRIAN         
 67 Ingrijitoare                    G  1 BORDEA MARCELA           
 68 Ingrijitoare                    G  1 MIHAILESCU VERONICA      
 69 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 70 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 71 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
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     COMPARTIMENT NEONATOLOGIE - 30POSTURI                                                                                                                         
 Paturi: 18; din care:Comp. Neonatologie  8; Comp.Terapie Intensiva  5; Comp.Prematuri  5                                            
 72 Medic primar                    S  1 IONESCU BUFLEA MARINELA 
 73 Medic primar                    S  1 LUCA PARASCHIVA          
 74 Medic primar                    S  1 MATASARU ALINA HELGA     
 75 Medic primar                    S  1 vacant                   

76 Asistent medical debutant PL 1 BOANTA ROZALIA
 77 Asistent medical       principal PL 1 CUIAVA LUMINITA          
 78 Asistent medical       principal PL 1 DUMITRESCU MARIANA       
 79 Asistent medical       principal PL 1 IACOB LIGIA              
 80 Asistent medical       principal S  1 IANOSI ECATERINA         
 81 Asistent medical       principal PL 1 LASCONI ANISOARA DORINA  
 82 Asistent medical       principal PL 1 VRACIU RODICA            
 83 Asistent medical                PL 1 CORNEA VIRGINIA MARIA    

84 Asistent medical PL 1 GLIGOR MIHAELA VIOLETA
 85 Asistent medical                PL 1 LUNGU MARIANA            
 86 Asistent medical                PL 1 PRICOP ELENA             
 87 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 88 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 89 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 90 Infirmiera                      G  1 ANDONE VALERICA          
 91 Infirmiera                      G  1 LUCACIU LILIANA GABRIELA 
 92 Infirmiera                      G  1 MOISIUC RODICA           
 93 Infirmiera                      G  1 NEGRILA VIOLETA LILIANA  
 94 Infirmiera                      G  1 POIENAR ILEANA           
 95 Infirmiera                      G  1 SINA LIOARA DANIELA      
 96 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 97 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 98 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 99 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 100 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 101 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
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 141 Infirmiera                      G  1 MORAR IRINA MARIA        

     SECTIA OBSTETRICA-GINECOLOGIE - 50POSTURI                                                                                                                     
 Paturi: 30; din care:Sectie 30                                                                                                      
 102 Medic primar-sef sectie       I S  1 STANESCU ROMEO           
 103 Medic primar                    S  1 CLEPCE SERBAN            
 104 Medic primar                    S  1 DEMETER RODICA           
 105 Medic primar                    S  1 FLORESCU DORINA          
 106 Medic specialist                S  1 POP RALUCA BOGDANA       
 107 Medic primar                    S  1 vacant                   
 108 Asistent medical-sef del.      principal S  1 CORDEA MARIA MIHAELA     
 109 Asistent medical       principal PL 1 ATINGE CAMELIA           
 110 Asistent medical       principal PL 1 BARBU MIHAELA LILIANA    
 111 Asistent medical       principal PL 1 COTET ANGELA             
 112 Asistent medical       principal S  1 FARCAS IULIANA CARMEN    
 113 Asistent medical       principal PL 1 FOLTUT FELICIA SILVANA   
 114 Asistent medical       principal PL 1 FOLTUT VIOLETA LEONTINA  

115 Asistent medical       principal PL 1 GHERMAN DANIELA          
116 Asistent medical       principal PL 1 HUIET ADRIANA MIHAELA

 117 Asistent medical       principal PL 1 MANEA SIMONA ELENA       
 118 Asistent medical       principal PL 1 MUNTEANU MIOARA          
 119 Asistent medical       principal PL 1 PANTILE ANA SIMONA       
 120 Asistent medical       principal PL 1 RADU GEORGETA            
 121 Asistent medical       principal PL 1 ROVINAR LILIANA FELICIA  
 122 Asistent medical       principal PL 1 VASILIU ELENA            
 123 Asistent medical                PL 1 ILCA MANUELA CORINA      
 124 Asistent medical                PL 1 MARIAN CRISTINA          
 125 Moasa                principala S  1 ARDELEAN MARIA           
 126 Moasa                principala S  1 BOTA IONELA CARMEN       
 127 Moasa                principala S  1 MIHAIASA RODICA          
 128 Moasa                principala S  1 RAT ANCA                 
 129 Moasa                principala S  1 TIF DIANA EUGENIA        
 130 Statistician medical            principal M  1 FURCA DANA               
 131 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   

132 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
133 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   

 134 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 135 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 136 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 137 Infirmiera                      G  1 FLORICAN ANGELA          
 138 Infirmiera                      G  1 FODOR MARIA ECATERINA    
 139 Infirmiera                      G  1 KOJAN MARIA              
 140 Infirmiera                      G  1 MOGA FLORICA             
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 180 Asistent medical       principal PL 1 MIHOC VIVIANA GABRIELA   

 142 Infirmiera                      G  1 NASTAC VASILICA          
 143 Infirmiera                      G  1 PARFENIE FLORENTINA      
 144 Infirmiera                      G  1 POPA EUGENIA             
 145 Infirmiera                      G  1 SAV NICULINA             
 146 Infirmiera                      G  1 TALAGIU ELENA COSINA     
 147 Infirmiera                      G  1 TODERAS SIDONIA          
 148 Ingrijitoare                    G  1 BOTICI RAMONA            
 149 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 150 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 151 Infirmiera                      G  1 vacant                   
     SECTIA CHIRURGIE GENERALA - 70POSTURI                                                                                                                         
 Paturi: 75; din care:Sectie 48; Comp.Chir.Maxilo-Faciala  5; Comp.Neurochir. 10; Comp.Chir.si Ortop.Ped. 5; Comp.Chir.Toracica  7         
 152 Medic primar-sef sectie       II S  1 BLENDEA MARIUS VASILE    
 153 Medic primar                    S  1 BAGACEANU POPA RAUL      
 154 Medic primar                    S  1 FOTESCU NICOLAE RADU     
 155 Medic primar                    S  1 RADOI VASILE             
 156 Medic primar                    S  1 STOICA ADRIAN LEONARD    
 157 Medic primar                    S  1 TOMA DAN CRISTIAN        
 158 Medic specialist                S  1 DOROGA SORIN NICOLAE     
 159 Medic specialist                S  1 FLUIERAS SEBASTIAN NICOLAE
 160 Medic specialist                S  1 GIRLEANU LAVINIA         
 161 Medic specialist                S  1 GROZA LIVIU              
 162 Medic specialist                S  1 POP CIPRIAN IOAN         
 163 Medic specialist                S  1 STOICESCU VLADIMIR       
 164 Medic primar                    S  1 vacant                   

165 Asistent medical-sef                principal PL 1 CARABAS VIORICA          
166 Asistent medical                debutant PL 1 KOVACS ANDREEA ANGELA

 167 Asistent medical       principal PL 1 ACHIMESCU CORINA         
 168 Asistent medical       principal PL 1 BOLDURA LACRIMIOARA      
 169 Asistent medical       principal PL 1 BRICIERU ANDREEA         
 170 Asistent medical       principal PL 1 CIOBOTARU DELIA CRISTINA 
 171 Asistent medical       principal PL 1 CIOMAG CLAUDIA           
 172 Asistent medical       principal PL 1 COCIS ELENA              
 173 Asistent medical       principal PL 1 COCOTA LILIANA           
 174 Asistent medical       principal PL 1 FILIMON VIORICA DANELA   
 175 Asistent medical       principal PL 1 GAVRILUTA CAMELIA        
 176 Asistent medical       principal PL 1 HUH MARIA ANISOARA       
 177 Asistent medical       principal PL 1 KOVACS KATALIN           
 178 Asistent medical       principal PL 1 LEMNE ENIKO              
 179 Asistent medical       principal PL 1 LUNGU MARIA ADELINA      
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 221 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   

181 Asistent medical       principal PL 1 NAN LAVINIA              
 182 Asistent medical       principal PL 1 NOROC NICOLETA           
 183 Asistent medical       principal PL 1 PRICOB PETRONELA ADELINA 
 184 Asistent medical       principal PL 1 RADU SILVIA              
 185 Asistent medical       principal PL 1 ROTEA MIRONELA LOREDANA  
 186 Asistent medical       principal PL 1 STREANGA MARIA           
 187 Asistent medical       principal PL 1 SUCIU CLAUDIA            
 188 Asistent medical       principal PL 1 SZABO MAGDOLNA           
 189 Asistent medical       principal PL 1 SZEMCSUK VIOLETA         
 190 Asistent medical       principal PL 1 TODOR ADINA              

191 Asistent medical       principal PL 1 TURBUTIU RODICA MIOARA   
192 Asistent medical PL 1 GYORFI ANA IRMA
193 Asistent medical                SSD 1 MEGYERI MIHAELA

 194 Asistent medical                PL 1 MERA IONEL               
 195 Statistician medical            M  1 FARCAS RAMONA TATIANA    
 196 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 197 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 198 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 199 Infirmiera                      G  1 BANCIU RODICA CRISTINA   
 200 Infirmiera                      G  1 BEDEA RODICA             
 201 Infirmiera                      G  1 CERGHEDEAN ANGELA LEONTINA
 202 Infirmiera                      G  1 CHICIREANU ELENA         
 203 Infirmiera                      G  1 CINDA VALERIA            

204 Infirmiera                      G  1 CIOBANU VICTORIA         
205 Infirmiera G  1 DUBARIU RODICA

 206 Infirmiera                      G  1 FAUR DORINA CRISTINA     
207 Infirmiera                      G  1 HANES  ADRIANA VETUTA    
208 Infirmiera                      G  1 LITEANU LORENA

 209 Infirmiera                      G  1 MICLOS ILEANA            
 210 Infirmiera                      G  1 RUS MARIOARA             

211 Infirmiera                      G  1 SOMFELEANU VIORICA       
212 Infirmiera                      debutant G  1 OANCEA RAMONA ANDREEA
213 Brancardier                     G  1 ANCA ANDREI OCTAVIAN

 214 Brancardier                     G  1 AVRAM MARINEL            
 215 Brancardier                     G  1 CANDLER OVIDIU SORIN     
 216 Ingrijitoare                    G  1 COSTRAS VIORICA          

217 Infirmiera                      G  1 vacant                   
218 Infirmiera                      G  1 vacant                   
219 Infirmiera                      G  1 vacant                   

 220 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
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 257 Brancardier                     G  1 vacant                   

     SECTIA ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE - 36POSTURI                                                                                                                 
 Paturi: 38; din care:Sectie 38                                                                                                      
 222 Medic primar-sef sectie       II S  1 BRINDA IOAN              
 223 Medic primar                    S  1 PLATON ION               
 224 Medic primar                    S  1 POP DAN VASILE           
 225 Medic primar                    S  1 TIMAR GRIGORE            
 226 Medic specialist                S  1 vacant                   
 227 Kinetoterapeut                  S  1 BOZDOG BOGDAN COSMIN     
 228 Asistent medical-sef                principal S  1 SZEKELY MARIANA          
 229 Asistent medical       principal PL 1 BOGOS ELISABETA          
 230 Asistent medical       principal PL 1 CODOBAN SIMONA           
 231 Asistent medical       principal PL 1 GHERGHE MARIANA          
 232 Asistent medical       principal PL 1 IACOB ELENA ANDREEA      
 233 Asistent medical       principal PL 1 IANC SANDA ILEANA        
 234 Asistent medical       principal PL 1 MANASIE CARMEN SOFIA     
 235 Asistent medical       principal PL 1 POPESCU MIRELA           
 236 Asistent medical       principal PL 1 RIZO IOAN                
 237 Asistent medical       principal PL 1 ROSIAN MARCELA           
 238 Asistent medical       principal PL 1 SMEU DANIEL              
 239 Asistent medical       principal PL 1 TULEA CLAUDIA            
 240 Asistent medical                PL 1 BRUSTUREAN CARMEN        
 241 Asistent medical                PL 1 STEFAN ALINA             
 242 Statistician medical            M  1 OLARIU MARGARETA         
 243 Asistent medical                SSD 1 vacant                   
 244 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 245 Infirmiera                      G  1 BOITI RAMONA             
 246 Infirmiera                      G  1 BOTA ILEANA              
 247 Infirmiera                      G  1 COJOCARU TANIUSA         
 248 Infirmiera                      G  1 HANCILA CORNELIA         
 249 Infirmiera                      G  1 MARIAN MARIA             
 250 Infirmiera                      G  1 POPA OLIVIA SIDONIA      
 251 Infirmiera                      G  1 SUCIU VIORINA            
 252 Brancardier                     G  1 DEMENY HUNOR GERGELY     
 253 Ingrijitoare                    G  1 SABAU EMILIA OTILIA      
 254 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 255 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 256 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
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 296 Asistent medical       principal PL 1 TITEL LENUTA             

     SECTIA UROLOGIE - 27POSTURI                                                                                                                                   
 Paturi: 30; din care:Sectie 30                                                                                                      
 258 Medic primar-sef sectie       I S  1 RADULESCU IOAN           
 259 Medic primar                    S  1 DAIAN ISAIA DAVID        
 260 Medic primar                    S  1 MITRANOVICI EMIL         
 261 Medic specialist                S  1 vacant                   
 262 Asistent medical-sef                principal PL 1 LUTU RODICA              
 263 Asistent medical       principal PL 1 BULC LUCIA               
 264 Asistent medical       principal PL 1 CISMAS ADA ELENA         
 265 Asistent medical       principal PL 1 DEMEAN DORINELA          
 266 Asistent medical       principal PL 1 HODOR MARCELA            
 267 Asistent medical       principal PL 1 HOJBOTA LAURA            
 268 Asistent medical       principal PL 1 LUCA ROXANA ALINA        
 269 Asistent medical       principal S  1 SARKOZI ANA MARIA        
 270 Asistent medical       principal PL 1 SOCACI ANA               
 271 Asistent medical       principal PL 1 SOMAN ALINA LIVIA        
 272 Asistent medical       principal PL 1 STRATICA MANUELA         
 273 Asistent medical                PL 1 PRUSUS CRISTIAN          
 274 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 275 Asistent medical                S  1 vacant                   
 276 Infirmiera                      G  1 BOTEZATU ANICA           
 277 Infirmiera                      G  1 GUIA ADELA MONICA        
 278 Infirmiera                      G  1 HAIDUC MARIA CRISTINA    
 279 Infirmiera                      G  1 PETER NELIA              
 280 Infirmiera                      G  1 SELEJAN MARIANA DANIELA  
 281 Ingrijitoare                    G  1 DUDA ALINA               
 282 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 283 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 284 Brancardier                     G  1 vacant                   
     COMPARTIMENT CHIRURGIE PLASTICA - MICROCHIRURGIE - 28POSTURI                                                                                                  
 Paturi: 21; din care:Compartiment 16; Arsi  5                                                                                       
 285 Medic primar                    S  1 CLEPCE CORINA CRISTINA   
 286 Medic primar                    S  1 LUCULESCU PAULA          
 287 Medic specialist                S  1 vacant                   
 288 Asistent medical       principal PL 1 ANCA ALINA               
 289 Asistent medical       principal PL 1 BOTEZAT CECILIA          
 290 Asistent medical       principal PL 1 CAPATAN MIHAELA          
 291 Asistent medical       principal PL 1 DEACONU OLIMPIA          
 292 Asistent medical       principal PL 1 FLOREA CAMELIA           
 293 Asistent medical       principal PL 1 FLORESCU MARIANA         
 294 Asistent medical       principal PL 1 GHIBU AURICA             
 295 Asistent medical       principal S  1 LUCA CRISTINA            
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 337 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   

 297 Asistent medical       principal PL 1 URSU NICOLITA            
 298 Statistician medical            principal M  1 MORARU NICOLETA          
 299 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 300 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 301 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 302 Infirmiera                      G  1 BALUTA MARIA             
 303 Infirmiera                      G  1 HENT MILICA              
 304 Infirmiera                      G  1 JESCU VIORICA            
 305 Infirmiera                      G  1 MANICAN GEANINA DACIANA  
 306 Infirmiera                      G  1 MIELUT MARIANA LENUTA    
 307 Infirmiera                      G  1 ORDEAN GHEORGHITA        
 308 Infirmiera                      G  1 PAVEL DORINA-MARIANA
 309 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 310 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 311 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 312 Infirmiera                      G  1 vacant                   
     SECTIA OFTALMOLOGIE - 24.5POSTURI                                                                                                                               
 Paturi: 25; din care:Sectie 25                                                                                                      
 313 Medic primar-sef sectie       I S  1 MICLAUS DIANA            
 314 Medic primar                    S  1 ANGELESCU LACRIMA CARMEN 
 315 Medic primar                    S  1 ANGELESCU REMUS          
 316 Medic primar                    S  1 CABA CORINA              
 317 Medic primar                    S  1 FEIER CORINA MONICA MARIA
 318 Medic specialist                S  1 vacant                   
 319 Asistent medical-sef del.      principal PL 1 HAJDU ILDIKO HERIETTE    
 320 Asistent medical       principal PL 1 BALEA NICOLETA           
 321 Asistent medical       principal PL 1 BOBAILA CLAUDIA ELENA    
 322 Asistent medical       principal PL 1 BODEA NICOLETA LUMINITA  
 323 Asistent medical       principal PL 1 BUMBU MIHAELA            
 324 Asistent medical       principal PL 1 DORNEANU ANCA MARIA      
 325 Asistent medical       principal PL 1 DUBARIU RAMONA           
 326 Asistent medical       principal PL 1 HAJDU ADRIANA            
 327 Asistent medical       principal PL 1 KARSAI RAMONA            
 328 Asistent medical       principal PL 1 MOLDOVAN TEODORA MARIA   
 329 Asistent medical       principal PL 1 MUNTEANU VIOLETA FLORICA 
 330 Asistent medical       principal PL 1 PETRUSE GABRIELA SIMONA  
 331 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 332 Statistician medical            M  0,5 vacant                   
 333 Infirmiera                      G  1 POPA MARIOARA            
 334 Infirmiera                      G  1 STOIA FELICIA CORNELIA   
 335 Infirmiera                      G  1 TOMUTA CRISTINA          
 336 Infirmiera                      G  1 CAZAN MARIA NICOLETA     
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 374 Asistent medical       principal PL 1 CORNEA GEORGETA MIRELA   

375 Asistent medical       principal PL 1 DRAIA DANIELA MARIANA    

     SECTIA ORL - 23POSTURI                                                                                                                                        
 Paturi: 25; din care:Sectie 25                                                                                                      
 338 Medic primar-sef sectie       I S  1 MARCUS ANTONETA GRATIELA 
 339 Medic primar                    S  1 BOGDAN ADRIAN            
 340 Medic specialist                S  1 BALGRADEAN LUMINITA MARIA
 341 Medic primar                    S  1 vacant                   
 342 Medic primar                    S  1 vacant                   
 343 Asistent medical-sef del.      principal S  1 STANCULESCU FLORICA MARINELA
 344 Asistent medical       principal S  1 CIOBOTA CONSUELA         
 345 Asistent medical       principal PL 1 ERCSI EMESE              
 346 Asistent medical       principal PL 1 FLORICA ANDREEA ELENA    
 347 Asistent medical       principal S  1 FRENTONI CLAUDIA         
 348 Asistent medical       principal S  1 MELNIC DOINA             
 349 Asistent medical       principal S  1 SZATMARI BRIGITTA        

350 Asistent medical       principal PL 1 VARDEA IONELA            
351 Asistent medical                PL 1 BOTA IRINA               
352 Asistent medical                PL 1 HORVATH AMALIA CARMEN
353 Asistent medical         PL 1 ROTARU MONICA            

 354 Infirmiera                      G  1 BOTA ELENA               
 355 Infirmiera                      G  1 LAPUGEAN LAVINICA        
 356 Infirmiera                      G  1 LIA MARIANA SIMONA       
 357 Infirmiera                      G  1 SCORNEA ANCUTA MARIA     
 358 Infirmiera                      G  1 SERBAN AURELIA           
 359 Infirmiera                      debutant G  1 VLAD CARMEN VIOLETA
 360 Infirmiera                      G  1 vacant                   
     SECTIA CARDIOLOGIE - 35POSTURI                                                                                                                                
 Paturi: 45; din care:Sectie 35; Comp.Terapie Intensiva Coronarieni 10                                                               
 361 Medic primar-sef sectie       II S  1 BASARAB GHEORGHE VASILE  
 362 Medic primar                    S  1 CRISNIC ANA              
 363 Medic primar                    S  1 STRAUT NICOLAE           
 364 Medic primar                    S  1 STRULEA SIMONA ELENA     
 365 Medic specialist                S  1 STOICA DIANA ANDREEA     
 366 Medic specialist                S  1 vacant                   
 367 Asistent medical-sef                principal S  1 SANDOR AURORA MARIANA    
 368 Asistent medical       principal PL 1 ACASANDREI ENIKO         
 369 Asistent medical       principal PL 1 ALMASAN DIANA NICOLETA   
 370 Asistent medical       principal PL 1 BARBU SIMONA VIORICA     
 371 Asistent medical       principal PL 1 BOLD LUMINITA MONICA     
 372 Asistent medical       principal PL 1 CIBIAN CARMEN            

373 Asistent medical       principal PL 1 CIUCA LIANA              
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 414 Asistent medical       principal S  1 PETRUSE ALINA LOREDANA   
 415 Asistent medical       principal PL 1 SERBAN MARIANA IULIANA   

 376 Asistent medical       principal PL 1 FOGOROSI CARMEN SOFIA    
 377 Asistent medical       principal PL 1 MADASA AURELIA           
 378 Asistent medical       principal PL 1 MALEA CLAUDIA LAVINIA    
 379 Asistent medical       principal PL 1 MIGNEA MECIKOWSCHI CRISTINA

380 Asistent medical       principal PL 1 NANDREA ILDIKO           
 381 Asistent medical       principal S  1 ROMAN KATALIN            

382 Asistent medical                PL 1 LUNG CRISTINA LOREDANA   
 383 Asistent medical                PL 1 VISAN SIMONA LOREDANA    
 384 Infirmiera                      G  1 ANDRICA MARIANA ANGELICA 
 385 Infirmiera                      G  1 ANGELESCU LAURA          
 386 Infirmiera                      G  1 DOBREA ECATERINA         
 387 Infirmiera                      G  1 PEPTAN IOANA             
 388 Infirmiera                      G  1 STIOLNA DORINA NICOLETA  
 389 Ingrijitoare                    G  1 MUSESCU ILEANA           
 390 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 391 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 392 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 393 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 394 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 395 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
     SECTIA MEDICINA INTERNA I - 39POSTURI                                                                                                                         
 Paturi: 55; din care:Sectie 25; Comp.Diab.zaharat,Nutritie si Boli Met.15;Comp.Endocrin.5;Comp.Nefr.  5;Comp.gastroent 5            
 396 Medic primar-sef sectie del. II S  1 PREDOIAS MINA            
 397 Medic primar                    S  1 BADAU VALENTIN TEODOR    
 398 Medic primar                    S  1 BLENDEA DANIELA          
 399 Medic primar                    S  1 BUDURA RUSU ROMANA       

400 Medic primar                    S  1 LUPSE DIANA              
 401 Medic specialist                S  1 NEGRILA MIHAELA CECILIA  

402 Medic primar                    S  1 vacant                   
 403 Medic primar                    S  1 vacant                   
 404 Medic primar                    S  1 vacant                   
 405 Asistent medical-sef del.      principal PL 1 IOANI SIMONA             
 406 Asistent medical       principal PL 1 CHELARIU CRISTINA        
 407 Asistent medical       principal PL 1 CRAINIC MIHAELA          
 408 Asistent medical       principal PL 1 GABOR ANGELA             
 409 Asistent medical       principal PL 1 GIURGIU FLORINELA MARIA  
 410 Asistent medical       principal PL 1 KOVALCSIK KLARA          
 411 Asistent medical       principal PL 1 LUPULESCU SIMONA MARIA   
 412 Asistent medical       principal PL 1 MARGINEAN CLAUDIA        
 413 Asistent medical       principal PL 1 MOTORGA GEORGETA         
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453 Asistent medical       principal S  1 KASLER MONICA            
454 Asistent medical       principal PL 1 PURDA MIHAELA            

 416 Asistent medical       principal S  1 SOLOMON MIHAELA          
 417 Asistent medical                PL 1 BAL SABINA               
 418 Asistent medical                PL 1 BURAC ANA                
 419 Asistent medical                PL 1 CRISAN ALEXANDRA MIOARA  

420 Asistent medical                PL 1 GHIDUS ALINA MARIA       
 421 Asistent medical                PL 1 LUPULESCU EMILIA         

422 Asistent medical PL 1 MIHU CLAUDIA
 423 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   

424 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 425 Asistent medical                PL 1 vacant                   

426 Statistician medical      M  1 vacant                   
 427 Infirmiera                      G  1 DALOG CORNELIA           
 428 Infirmiera                      G  1 OLARASU GABRIELA

429 Infirmiera                      G  1 PETRUT ELENA             
 430 Infirmiera                      G  1 VANCEA ILEANA            

431 Infirmiera G  1 VARGA EMILIA GEORGETA    
 432 Infirmiera debutant G  1 PETRESC MIHAELA ANISOARA
 433 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 434 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
     SECTIA MEDICINA INTERNA II - 43.5POSTURI                                                                                                                        
 Paturi: 60; din care:Sectie 36; Comp.Alergologie si Imunol. Clinica 12; Comp.Hematologie 12;Lab.endoscopie digestiva                
 435 Medic primar-sef sectie del. II S  1 RAD LIVIU                
 436 Medic primar                    S  1 AVRAM RODICA IOANA       
 437 Medic primar                    S  1 GLODEAN ONESC BIANCA     
 438 Medic primar                    S  0,5 HATEGAN IOAN             
 439 Medic primar                    S  1 MAGHERU DAN ADRIAN       
 440 Medic primar                    S  1 ROMAN TANIA              
 441 Medic primar      S  1 vacant 
 442 Medic specialist                S  1 vacant                   
 443 Asistent medical-sef del.                principal PL 1 CLEJ EMILIA              
 444 Asistent medical       principal PL 1 ALBA ALINA               
 445 Asistent medical       principal S  1 ALBA FLORINA             
 446 Asistent medical       principal S  1 AMBROSEI ELENA CRISTINA  
 447 Asistent medical       principal PL 1 AMBRUS BIANCA            
 448 Asistent medical       principal PL 1 BOZAN CARMEN MIHAELA     
 449 Asistent medical       principal PL 1 BOZESAN IOANA            
 450 Asistent medical       principal S  1 CHERECHES EVA            

451 Asistent medical       principal PL 1 COTIUGA SIMONA           
452 Asistent medical       principal S  1 DRAGOS ANTONELA          
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 496 Infirmiera                      G  1 STRATICA VASILICA        
 497 Infirmiera                      G  1 vacant                   
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 455 Asistent medical       principal PL 1 STANCIULESCU LUMINITA    
456 Asistent medical                S  1 BARABAS IULIANA CLAUDIA  

 457 Asistent medical                PL 1 FLOREA DANIELA           
458 Asistent medical                PL 1 MANATIE EVA MARIA        

 459 Asistent medical                PL 1 MICU MIRELA              
 460 Asistent medical                PL 1 MIREA CRISTINA RAMONA    

461 Asistent medical                S  1 MOISA EUGENIA CARMEN     
 462 Asistent medical                S  1 PURTUC OLIVIA CLAUDIA

463 Asistent medical                PL 1 VLAICU OANA EMANUELA     
464 Statistician medical     principal M  1 SOANCA ADRIANA           

 465 Statistician medical            M  1 MOLDOVAN RODICA GABRIELA 
466 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   

 467 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 468 Infirmiera                      G  1 ALBA MARIANA LENUTA      
 469 Infirmiera                      G  1 BALAN MARIA              
 470 Infirmiera                      G  1 BANATAN CAROLINA         
 471 Infirmiera                      G  1 CAINANT LUCICA MINODORA  
 472 Infirmiera                      G  1 MURASAN MARIA            
 473 Infirmiera                      G  1 STOIA MARIA              

474 Ingrijitoare                    G  1 DOBRA ADINA              
475 Ingrijitoare                    G  1 DUBAR LUCIA              
476 Ingrijitoare                    G  1 RENGHEA MARIANA
477 Infirmiera                      G  1 vacant                   

 478 Infirmiera                      G  1 vacant                   
     SECTIA BOLI INFECTIOASE - 19POSTURI                                                                                                                           
 Paturi: 25; din care:Sectie 25                                                                                                      
 479 Medic primar-sef sectie       I S  1 ONICIUC ANTOANELA DANIELA
 480 Medic primar                    S  1 DANCESCU MARIA           
 481 Medic primar                    S  1 vacant                   
 482 Asistent medical-sef                principal PL 1 PETRESC SILVIA           
 483 Asistent medical       principal PL 1 BERINDEIE MIHAELA        
 484 Asistent medical       principal PL 1 COSTEA IULIANA           
 485 Asistent medical       principal PL 1 GURA RODICA              
 486 Asistent medical       principal S  1 LOGOJAN ALINA VIOLETA    

487 Asistent medical       principal PL 1 MOTA ELISABETA           
 488 Asistent medical       principal S  1 NELEGA SORINA LIGELA     

489 Asistent medical       principal PL 1 SZASZ ILONCA
 490 Statistician medical            M  1 GLOGOVETEAN MONIKA       
 491 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 492 Infirmiera                      G  1 LUCANIUC REGHINA         
 493 Infirmiera                      G  1 MEDREA MARIANA           
 494 Infirmiera                      G  1 PINTEA MARIA             
 495 Infirmiera                      G  1 BALEA IRINA              



 

 

 
 

 

 536 Asistent medical       principal PL 1 BODAC VIORICA AURICA     
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     SECTIA ONCOLOGIE MEDICALA - 28POSTURI                                                                                                                         
 Paturi: 30; din care:Sectie 25; Radioterapie  5                                                                                    
 498 Medic primar                    S  1 MEZO ELISAVETA           

499 Medic specialist                S  1 POPA ALINA MAURA         
 500 Medic specialist                S  1 vacant                   

501 Psiholog practicant             S  1 BOTAS DANIELA
 502 Asistent medical-sef                principal S  1 LAZEA MIOARA AURA        
 503 Asistent medical       principal PL 1 GABOR DORINA             
 504 Asistent medical       principal PL 1 IVAN DANIELA             
 505 Asistent medical       principal PL 1 MARTIN LENUTA            
 506 Asistent medical       principal PL 1 MORARU LAURA             
 507 Asistent medical       principal PL 1 MOTOC FLORINA            

508 Asistent medical       principal PL 1 SILASI DELIA CARMEN      
 509 Asistent medical       principal PL 1 VINCZE MARIA VIORICA     

510 Asistent medical                PL 1 CORNEA CONSTANTA GABRIELA
 511 Asistent medical                PL 1 HERBEI SIMONA            

512 Asistent medical                PL 1 IRIMIE EMILIA MARIA
 513 Asistent medical                PL 1 MALAESTEAN IONICA        
 514 Asistent medical                SSD 1 MUNTEANU MARIANA         
 515 Statistician medical       principal M  1 LAZEA RAUL               
 516 Infirmiera                      G  1 CAZU HOGMAN MONICA ELENA 

517 Infirmiera                      G  1 CIBIAN LUCIA             
518 Infirmiera                      G  1 CIORTEA GABRIELA         
519 Infirmiera                      G  1 PLIOT MIHAELA ELENA      
520 Infirmiera                      G  1 RADU MITA
521 Infirmiera                      G  1 SACOTA ANGELICA          

 522 Infirmiera                      G  1 TEAMPAU ELENA            
523 Infirmiera debutant G  1 RADU ADRIANA CRINA

 524 Brancardier                     G  1 SORTAN TRAIAN            
525 Ingrijitoare G  1 vacant                   

     SECTIA NEUROLOGIE - 36POSTURI                                                                                                                                 
 Paturi: 45; din care:Sectie 45                                                                                                    
 526 Medic primar-sef sectie       II S  1 MIHU ANCA                
 527 Medic primar                    S  1 RUSAN ELENA              
 528 Medic primar                    S  1 SAMOILESCU LUCICA        
 529 Medic primar                    S  1 TANU ELENA GABRIELA      
 530 Medic specialist                S  1 BERTALAN LAVINIA         
 531 Medic specialist                S  1 vacant                   

532 Kinetoterapeut principal        S  1 OPREAN ILDIKO            
 533 Asistent medical-sef del.      principal PL 1 CHIFOR DANIELA           

534 Asistent medical       debutant PL 1 PASCU ELISABETA ALINA
 535 Asistent medical       principal PL 1 ANGHELINA GEORGIANA MANUELA



 

 

 576 Sora medicala        principal M  1 VINTILA LUCIA RODICA     
 

537 Asistent medical       principal S  1 CORNE GABRIELA           
538 Asistent medical       principal PL 1 DRAGOMIR ADINA CLAUDIA   

 539 Asistent medical       principal PL 1 MAGDA IRINA MARIA        
 540 Asistent medical       principal PL 1 MAGDA MARANATA           
 541 Asistent medical       principal PL 1 MITAR MARIANA            
 542 Asistent medical       principal PL 1 NEGREA ADRIANA ROXANA    
 543 Asistent medical       principal PL 1 SATALAN ELENA CRISTINA   
 544 Asistent medical       principal PL 1 SIRB MIHAELA DANIELA     
 545 Asistent medical       principal S  1 SOCACI CLAUDIA DANIELA   
 546 Statistician medical      principal M  1 MOISE ANISOARA           
 547 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 548 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 549 Infirmiera                      G  1 ANTON MARIA
 550 Infirmiera                      G  1 DARADICS ELVIRA          
 551 Infirmiera                      G  1 JUDE CORINA              
 552 Infirmiera                      G  1 NICOARA DANIELA          

553 Infirmiera                      G  1 POPA RODICA              
 554 Infirmiera                      G  1 POPA TATIANA             

555 Infirmiera                      G  1 SOIMAREANU CLAUDIA
 556 Infirmiera                      G  1 VADEAN RODICA            

557 Infirmiera                      debutant G  1 JELER SORINA
 558 Brancardier                     G  1 DARADICS IULIU           
 559 Brancardier                     G  1 LAZAR DANUT              
 560 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 561 Infirmiera                      G  1 vacant                   
     SECTIA PSIHIATRIE - 25POSTURI                                                                                                                                 
 Paturi: 30; din care:Sectie 30                                                                                                    
 562 Medic primar-sef sectie       I S  1 CORDEA TRAIAN            
 563 Medic primar                    S  1 OIEGAR MONICA VENUSA     
 564 Medic primar                    S  1 STANCI LUIGYA CLAUDIA    
 565 Medic specialist                S  1 vacant                   
 566 Psiholog principal              S  1 FLOREA CLAUDIA SIMONA    
 567 Psiholog principal              S  1 GRAUR ADRIANA            
 568 Asistent medical-sef                principal S  1 LOLEA ELENA NICOLETA     
 569 Asistent medical       principal PL 1 COSMA LIDIA              
 570 Asistent medical       principal PL 1 DRAGHICI NADIA MIHAELA   
 571 Asistent medical       principal S  1 FILCU MIRELA VIOLETA     
 572 Asistent medical       principal PL 1 GAT VOICHITA CONSUELA    

573 Asistent medical       principal S  1 GAVRILA LAURENTIA        
 574 Asistent medical       principal PL 1 KORB LUCIANA MELANIA     

575 Asistent medical       principal PL 1 TERTECI ADINA
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 617 Asistent medical       principal PL 1 VLADU MARIA              
 618 Asistent medical                PL 1 BENTEU CRISTINA          
 619 Asistent medical                PL 1 CIHODARU DIANA GABRIELA  
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577 Statistician medical            M  1 PACURAR ANA NICOLETA     
578 Asistent medical       principal S  1 vacant 
579 Asistent medical       SSD 1 vacant 
580 Asistent medical       PL 1 vacant 

 581 Infirmiera                      G  1 CAPATINA MARINELA FLORINA
582 Infirmiera                      G  1 CIMPEAN STEFANICA        

 583 Infirmiera                      G  1 CORNEA DOINITA           
584 Infirmiera                      G  1 OANCEA ANAMARIA

 585 Infirmiera                      G  1 VARADI COSMINA           
 586 Infirmiera                      G  1 vacant                   
     SECTIA PEDIATRIE - 55POSTURI                                                                                                                                  
 Paturi: 45; din care:Sectie 30; Terapie Acuta  5; Comp.Cardiologie  5; Comp.Neurologie Pediatrica  5                             
 587 Medic primar-sef sectie       II S  1 PAUL MIHAELA             
 588 Medic primar                    S  1 BAICEANU ADRIANA         
 589 Medic primar                    S  1 BALEA IOANA MADALINA     
 590 Medic primar                    S  1 MARIAN ANGELA            

591 Medic primar                    S  1 OLTEAN SIMONA            
 592 Medic primar                    S  1 POP LUMINITA             

593 Medic primar                    S  1 SAVU MARIA               
 594 Medic specialist                S  1 JEFLEA DANIELA           
 595 Medic specialist                S  1 ROMAN EVA LAURA          

596 Medic primar                    S  1 vacant                   
597 Asistent social                 S  1 vacant                   

 598 Asistent medical-sef del.      principal S  1 NAGY RENATA              
599 Asistent medical       debutant PL 1 MOGA ELENA RUXANDRA
600 Asistent medical       debutant PL 1 SANDOR ALEXANDRA ELENA

 601 Asistent medical       principal PL 1 ANDRONIC LILIANA         
 602 Asistent medical       principal PL 1 BARA ILDIKO              
 603 Asistent medical       principal PL 1 FILIP ADINA              
 604 Asistent medical       principal PL 1 GORCEA ELENA DANIELA     
 605 Asistent medical       principal PL 1 GYENGE ILDIKO            
 606 Asistent medical       principal S  1 IOSEPH SARA              
 607 Asistent medical       principal PL 1 MIRAUTA GABRIELA         
 608 Asistent medical       principal PL 1 NICOLESCU IOANA          
 609 Asistent medical       principal S  1 PAPP IUDIT RITA          
 610 Asistent medical       principal PL 1 PARPALEA IOANA MIRELA    
 611 Asistent medical       principal S  1 PLETER MARIA ELENA       
 612 Asistent medical       principal S  1 RADUICA DANIELA          
 613 Asistent medical       principal PL 1 SLABU DORINA FELICIA     
 614 Asistent medical       principal PL 1 STEF ADRIANA             
 615 Asistent medical       principal PL 1 STOICA MELANIA           
 616 Asistent medical       principal PL 1 URS AURELIA              



 
 

 

 

 

 660 Infirmiera                      G  1 VAIDEANU FLORICA         
 661 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 662 Infirmiera                      G  1 vacant                   
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620 Asistent medical       PL 1 CIOCAN MARIOARA          
621 Asistent medical                S  1 MARIAN CORNELIA          
622 Asistent medical                PL 1 PATRICHE ELENA LAVINIA   

 623 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 624 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 625 Infirmiera                      G  1 ALBA CAMELIA             
 626 Infirmiera                      G  1 GHERMAN MARGHETI         
 627 Infirmiera                      G  1 GULEAS ROZALIA           
 628 Infirmiera                      G  1 MASNITA MARINICA         

629 Infirmiera                      G  1 NISTOR PANSELA           
630 Infirmiera                      G  1 PARDOS MARIOARA DORINA   

 631 Infirmiera                      G  1 RADU DOINA MARINICA      
632 Infirmiera debutant G  1 NEMES CORINA AGAFTEA
633 Infirmiera debutant G  1 PIRVA ELENA

 634 Ingrijitoare                    G  1 CACEU EDIT               
 635 Ingrijitoare                    G  1 DAMIAN GEORGETA          
 636 Ingrijitoare                    G  1 DUMITRIU CRISTINA
 637 Infirmiera                      G  1 PETERLECEAN ANA MARIA    
 638 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 639 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 640 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 641 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
     COMPARTIMENT DERMATOVENEROLOGIE - 21POSTURI                                                                                                                   
 Paturi: 20; din care:Compartiment 20                                                                                         

642 Medic primar                    S  1 FOLEA MIRELA FLORINA     
 643 Medic primar                    S  1 SELAR ADINA ZENAIDA      
 644 Medic primar                    S  1 STEFAN DUMITRA           

645 Medic primar                    S  1 vacant                   
 646 Medic specialist                S  1 STOICA CARMEN            
 647 Asistent medical       principal PL 1 BOGARAS MARIA            
 648 Asistent medical       principal PL 1 BUBOIU MARIA             

649 Asistent medical       principal PL 1 FULEP VOICHITA           
 650 Asistent medical       principal PL 1 LUPU ILEANA              

651 Asistent medical       principal PL 1 MARGAU MIRELA NELICA     
652 Asistent medical                principal PL 1 NICOARA SIMONA           

 653 Asistent medical       principal PL 1 RESIGA LILIANA           
654 Asistent medical                PL 1 POPESCU MIRELA MARIANA

 655 Statistician medical            M  1 PACURAR FLORIN           
 656 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 657 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 658 Infirmiera                      G  1 DOLCESCU CAMELIA         
 659 Infirmiera                      G  1 MARICIUC SILVICA         



 Paturi: 15; din care:Compartiment 15;                                                                                         

 697 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 698 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 699 Infirmiera                      G  1 vacant                   

Page 18

 

     SECTIA RECUPERARE,MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE - 23POSTURI                                                                                                  
 Paturi: 50; din care:Sectie 50                                                                                                    
 663 Medic primar-sef sectie       II S  1 BICA IOAN                
 664 Medic primar                    S  1 CIORTEA GABRIELA         
 665 Medic primar                    S  1 vacant                   
 666 Medic specialist                S  1 vacant                   
 667 Asistent medical-sef                principal PL 1 COTIGA CLAUDIA STEFANIA  
 668 Asistent medical       principal PL 1 ANCUTESCU VLASIE CRISTINA
 669 Asistent medical       principal PL 1 BORDEIANU ELENA CORINA   
 670 Asistent medical       principal PL 1 BRABETE FELICIA          
 671 Asistent medical       principal PL 1 DAMIAN IULIANA CARMEN    
 672 Asistent medical       principal PL 1 GHERGHELY ROZSI GYONGY   
 673 Asistent medical       principal PL 1 KATO FLORICA             
 674 Asistent medical       principal PL 1 SUBA CARMEN              
 675 Asistent medical       principal PL 1 VLAD EUGENIA             
 676 Asistent medical                S  1 FILIMON MARIANA ELENA    
 677 Statistician medical            M  1 DUMITRESCU CARMEN DANIELA
 678 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 679 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 680 Infirmiera                      G  1 BOGDAN COSMINA MARCELA   
 681 Infirmiera                      G  1 FILIP ELENA
 682 Infirmiera                      G  1 MEDREA MIHAELA ADRIANA   
 683 Infirmiera                      G  1 SANDOR CAROLINA          
 684 Infirmiera                      G  1 TAPUC MARIA              
 685 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
     COMPARTIMENT REUMATOLOGIE - 14POSTURI                                                                                                                         

                        
 686 Medic primar                    S  1 MICLAUS RADU             
 687 Medic primar                    S  1 VELCHEREAN NICOLA MIHAELA

688 Asistent medical       debutant PL 1 VOLLONCS ADRIANA CRINELA
 689 Asistent medical       principal PL 1 ABRUDEAN DORINA          
 690 Asistent medical       principal PL 1 JIC MIHAELA              
 691 Asistent medical       principal PL 1 RACEU MARIA              
 692 Asistent medical       principal PL 1 TEIUSAN CAMELIA EMILIA   
 693 Asistent medical                PL 1 GLAVU ANGELICA DANIELA   
 694 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 695 Infirmiera                      G  1 ANCA ELENA               
 696 Infirmiera                      G  1 BOB LIVIA                



 

 736 Asistent medical       principal PL 1 IOVAN FELICIA AURELIA    
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     LABORATOR RECUPERARE,MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE - 26POSTURI                                                                                              
 700 Medic primar-sef lab.del. II S  1 BUCSA BENIAMIN           

701 Kinetoterapeut                  S  1 BUCULESCU ALIN           
 702 Kinetoterapeut                  S  1 IGNA FLORINA NICOLETA    
 703 Prof.C.F.M.3 ani princ.         SSD 1 MAIDIK GETA DORINA       

704 Kinetoterapeut                  S  1 vacant                   
 705 Kinetoterapeut                  S  1 vacant                   
 706 Kinetoterapeut                  S  1 vacant                   
 707 Asistent medical-sef                principal PL 1 BOCIT GHEORGHE           
 708 Asistent medical       principal PL 1 BLANARU CARMELA          
 709 Asistent medical       principal PL 1 COSTEA VOICHITA          
 710 Asistent medical       principal PL 1 STOICA GABRIELA          
 711 Asistent medical       principal PL 1 WEBER MARCELA LUCIA      
 712 Oficiant medical                M  1 DASCALITA PETRE          
 713 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 714 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 715 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 716 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 717 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 718 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 719 Baies                           G  1 GASPAR LUCIA             
 720 Baies                           G  1 MARICA SORINA            
 721 Baies                           G  1 MATEI MARIANA            
 722 Baies                           G  1 MUSTEA NELA FELICIA      
 723 Baies                           G  1 PUTAN ANA                
 724 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 725 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
     SECTIA PNEUMOLOGIE - 39POSTURI                                                                                                                                
 Paturi: 70; din care:Sectie 50; Compartiment T.B.C. 8                                                                            
 726 Medic primar-sef sectie       II S  1 NEAGU MARIA ELENA        
 727 Medic primar                    S  1 BULUGEAN LUCIA           
 728 Medic primar                    S  1 DODA CAMELIA             
 729 Medic primar                    S  1 MOCAN ILEANA LUCIA       
 730 Medic primar                    S  1 PETRUI IOAN DORIN        
 731 Medic primar                    S  1 PISEL NICOLAE ALEXANDRU  
 732 Medic specialist                S  1 BUDARESCU MARIA CRISTINA 
 733 Medic specialist                S  1 vacant                   
 734 Asistent medical-sef                principal PL 1 DRAGHICI MARIOARA        
 735 Asistent medical       principal PL 1 CURETEU IRINA ANISOARA   



 

 

 776 Asistent medical       principal PL 1 SILASI CRISTINA          
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737 Asistent medical       principal PL 1 JUDE LIANA GABRIELA      
738 Asistent medical       principal PL 1 JURJ RODICA              

 739 Asistent medical       principal S  1 PALALAU AURORA GRATIELA  
 740 Asistent medical       principal PL 1 PANDREA DANIELA FLOARE   
 741 Asistent medical       principal PL 1 PARAU ELENA              
 742 Asistent medical       principal PL 1 TODEREAN ANETA           
 743 Asistent medical       principal PL 1 URECHE BIANCA IOSEFINA   
 744 Asistent medical       principal PL 1 VASS FLORINELA           

745 Statistician medical    principal M  1 ACHIM VICTORITA          
 746 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 747 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   

748 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 749 Asistent medical       principal S  1 vacant                   
 750 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 751 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 752 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 753 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 754 Infirmiera                      G  1 FLUERAS NICULINA         
 755 Infirmiera                      G  1 GROZA LUCIA              
 756 Infirmiera                      G  1 MUNTEANU FLORICA         
 757 Infirmiera                      G  1 NEAG RODICA              
 758 Infirmiera                      G  1 NICULA MARIA DORINA      
 759 Infirmiera                      G  1 OLAR LAURA               
 760 Infirmiera                      G  1 RACILA ELENA             
 761 Infirmiera                      G  1 GABAR ANA                
 762 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 763 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 764 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
     CENTRUL DE HEMODIALIZA - 26POSTURI                                                                                                                            
 Aparate:  9;                                                                                                                                          
 765 Medic primar-sef sectie       I S  1 PALAMAR MARCEL           
 766 Medic specialist                S  1 vacant                   
 767 Inginer                       I S  1 COJOCARU HORIA           
 768 Psiholog specialist             S  1 BURLACU ANA MARIA        
 769 Tehnician                   II M  1 CIAPOS SILVIU ADRIAN     
 770 Inginer                    I S  1 vacant                   

771 Asistent medical-sef                principal PL 1 FAUR MIRELA VALENTINA    
 772 Asistent medical       principal PL 1 AVRAM DANA DUMITRA       
 773 Asistent medical       principal PL 1 CHERECHES HAINAL         

774 Asistent medical       principal PL 1 CIRES MONICA
 775 Asistent medical       principal PL 1 PELLE LIDIA              



 

 812 Asistent medical                SSD 1 vacant                   
 813 Ingrijitoare                    G  1 ILIES MARIA              
 814 Ingrijitoare                    G  1 POPA FLORICA             

777 Asistent medical       principal PL 1 STOICA GABRIELA          
778 Asistent medical                S  1 URSALES ELENA RAMONA     
779 Statistician medical            M  1 BARNA ANDEEA             

 780 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 781 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 782 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 783 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 784 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 785 Infirmiera                      G  1 BERA CRISTINA CORNELIA   
 786 Infirmiera                      G  1 PETROVICI ANGELICA LUCIA 
 787 Infirmiera                      G  1 SCUIPICI ANTOANELA       
 788 Infirmiera                      G  1 SINA DANIELA             
 789 Ingrijitoare                    G  1 ZGARDEA ELENA            
 790 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
     FARMACIA SPITAL - 24POSTURI                                                                                                                                   
 791 Farm.  Primar-farm. sef      II S  1 AVRAM SIMONA             
 792 Farmacist primar                S  1 ALMASAN SMARANDA         
 793 Farmacist primar                S  1 vacant                   
 794 Farmacist primar                S  1 vacant                   
 795 Asistent medical       principal PL 1 CRISAN LACRIMIOARA MINERVA
 796 Asistent medical       principal PL 1 FEIER LARISA             
 797 Asistent medical       principal PL 1 FERA MARIOARA            
 798 Asistent medical       principal PL 1 LAVU VIORICA             
 799 Asistent medical       principal PL 1 MAGDA ANA MONICA         
 800 Asistent medical       principal PL 1 PETRUT SIMONA            
 801 Asistent medical       principal PL 1 PITULICE MIRELA          
 802 Asistent medical       principal PL 1 POANTA MARIANA           
 803 Asistent medical       principal PL 1 TODERICIU DANIELA        
 804 Asistent medical       principal PL 1 ZIRNEA EMILIA            
 805 Operator,contr. date        I M  1 JULA FLORICA             
 806 Operator,contr. date          I M  1 LAZAR FLORICA I.         
 807 Operator,contr. date         I M  1 SAMI MARIA               
 808 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 809 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 810 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 811 Asistent medical                PL 1 vacant                   
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 847 Asistent medical       principal PL 1 FAUR DELIA               
 848 Asistent medical       principal PL 1 SUTEU DORINA MARIANA     
 849 Ingrijitoare                    G  1 MIEILA MIRELA MARIANA    

     LABORATOR  DE ANALIZE MEDICALE - 30.5POSTURI                                                                                                                    
 815 Medic primar                    S  1 SOCACIU CARMEN VIOLETA   

816 Medic primar                    S  1 VINTILA LETITIA          
 817 Medic specialist                S  1 CUSNIRIUC MARIA          

818 Medic primar                    S  1 vacant                   
819 Medic specialist                S  1 vacant                   

 820 Biochimist specialist           S  1 CIORNEA SIMONA           
821 Biochimist principal S  1 vacant                   

 822 Biolog principal                S  1 BOANTA CORINA            
 823 Biolog principal                S  1 TOMA MIHAELA             
 824 Farmacist specialist            S  1 POPA ANCA                
 825 Biolog                          S  1 vacant                   
 826 Biolog                          S  0,5 vacant                   
 827 Asistent medical-sef                principal PL 1 MESLOSAN SIMINA MARIA    
 828 Asistent medical       principal PL 1 BOLDOR LIANA ANGELICA    
 829 Asistent medical       principal PL 1 FARCAS MIHAELA TAMARA    
 830 Asistent medical       principal PL 1 FURTUNA DORINA           
 831 Asistent medical       principal PL 1 GHIURA DANIELA MARIANA   
 832 Asistent medical       principal PL 1 GOLEA GHEORGHITA         
 833 Asistent medical       principal PL 1 JULA ADINA               
 834 Asistent medical       principal PL 1 MOISE ELENA              
 835 Asistent medical       principal PL 1 POP AURELIA              

836 Asistent medical       principal PL 1 RATA NICULINA            
 837 Asistent medical       principal PL 1 SERBESC ELENA            
 838 Asistent medical       principal PL 1 SILAGHI GANEA GABRIELA

839 Asistent medical                PL 1 FURTUNA OTILIA MIHAELA
 840 Statistician medical            M  1 COPACI MARIANA           
 841 Asistent medical                PL 1 vacant                   

842 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 843 Ingrijitoare                    G  1 PANTA MARIA              
 844 Ingrijitoare                    G  1 SEREA LILIANA            
 845 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
            PUNCT DE LUCRU TBC - 4POSTURI                                                                                                                         
 846 Medic primar-sef laborator     II S  1 STOIAN MARIA MIHAELA     
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 882 Ingrijitoare                    G  1 FILIMON DORINA ELENA     
 883 Ingrijitoare                    G  1 IOVAN FLORICA            
 884 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 

     LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA - 35POSTURI                                                                                                      
 850 Medic primar-sef lab.del. II S  1 MUNTEANU MINAI RODICA MARIANA
 851 Medic primar                    S  1 FLOREA DAN CALIN         
 852 Medic primar                    S  1 RINDER MIHAELA FLORICA 
 853 Medic primar                    S  1 VERES IOAN LUDOVIC       
 854 Medic primar                    S  1 vacant                   
 855 Medic primar                    S  1 vacant                   
 856 Medic primar                    S  1 vacant                   
 857 Medic specialist                S  1 vacant                   
 858 Fizician medical                S  1 vacant                   
 859 Asistent medical-sef del.       principal PL 1 NELEGA GABRIELA LOREDANA 
 860 Asistent medical       principal PL 1 BANCHES IOANA DANIELA    
 861 Asistent medical       principal PL 1 BRANDA CLAUDIA           
 862 Asistent medical       principal PL 1 CALEAN MIHAELA           
 863 Asistent medical       principal PL 1 GURA MARIA               
 864 Asistent medical       principal PL 1 MAN LIDIA                
 865 Asistent medical       principal PL 1 MATIES MARINELA          
 866 Asistent medical       principal PL 1 NASTA DOINA              
 867 Asistent medical       principal PL 1 PETRUT MARIA             

868 Asistent medical       principal PL 1 TANDAU VIORICA           
869 Asistent medical                PL 1 BADEA V.ADRIANA          

 870 Asistent medical                PL 1 COSTACHE GABRIELA        
 871 Asistent medical                PL 1 DOMINTE MARINA SVETLANA  

872 Asistent medical                M  1 KAST MIHAELA
873 Asistent medical                PL 1 RAHOVEANU EMILIA VIORICA

 874 Asistent medical                PL 1 SMEU NICOLAE DORIN       
875 Asistent medical                PL 1 STANCIU BIANCA VANINA    
876 Registrator medical        principal M  1 CSIKI ELENA              
877 Registrator medical             principal M  1 NAN ELENA NICOLETA       

 878 Registrator medical             M  1 FARCAS CLAUDIA           
879 Registrator medical             M  1 vacant                   
880 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
881 Asistent medical                PL 1 vacant                   
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 890 Asistent medical       principal PL 1 ONCOS VALERIA LEONTINA   
 891 Asistent medical                PL 1 ILIE NICOLETA            

 

 902 Autopsier                       M  1 ADAM REMUS NICOLAE       
 903 Autopsier                       M  1 NUTU DORU                

 
 907 Medic specialist                S  1 TIRVULOIU NADIA CARMEN   
 908 Asistent medical                PL 1 CHIRIAC ANNEMARIE LUCIA  

 912 Medic primar                    S  1 vacant                   
 913 Asistent medical       principal PL 1 FECHETE MARIANA          
 914 Asistent medical       principal PL 1 POPA ADINA LIVIA         
 915 Asistent medical       principal PL 1 TORNEA EUGENIA           
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     LABORATOR MEDICINA NUCLEARA - 9POSTURI                                                                                                                       
 885 Medic specialist-sef lab.del. I S  1 MUTIU FLORIN             
 886 Chimist specialist              S  1 STOICESCU TATIANA        
 887 Fizician medical                S  1 PODELEAN CARMEN RAMONA   
 888 Asistent medical-sef principal PL 1 INVERSIN RODICA          
 889 Asistent medical       principal PL 1 OANCEA DANIELA           

 892 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 893 Ingrijitoare                    G  1 IANC DORINA              

     SERVICIU DE  ANATOMIE PATOLOGICA - 12POSTURI                                                                                                                  
 894 Medic primar-sef servic.del.  I S  1 BOTESCU ADRIAN GABRIEL 
 895 Medic specialist                S  1 vacant                   
 896 Biolog principal                S  1 vacant                   
 897 Asistent medical       principal PL 1 ADAM MARILENA COSMINA    
 898 Asistent medical       principal PL 1 BERBECEANU MONICA LUCIANA
 899 Asistent medical       principal PL 1 JELER DANIELA            

900 Asistent medical       principal PL 1 LAZA MARIA MONICA        
 901 Asistent medical       PL 1 BOTESCU ELISABETA

904 Registrator medical M  1 MATEI DANIELA
 905 Ingrijitoare                    G  1 NOVAC VIORICA            

     CABINET ONCOLOGIE MEDICALA - 5POSTURI                                                                                                                        
906 Medic primar-sef del.  S  1 RUGEA TIBERIU VALERIU    

 909 Statistician medical       principal M  1 DANCIU CARMEN ELENA      
910 Asistent medical                PL 1 vacant

     CABINET DIABET ZAHARAT, BOLI DE NUTRITIE SI METABOLISM - 5POSTURI                                                                                            
 911 Medic primar                    S  1 FOTESCU NICOLETA CODRUTA 



 

 
 

952 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
953 Asistent medical                PL 1 GRAMA CAMELIA LACRAMIOARA

 954 Asistent medical                PL 1 LOGOJAN DORIN            
 955 Asistent medical                PL 1 MARGINEAN COSMINA ELENA  
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     UNITATEA DE PRIMIRE URGENTE UPU-SMURD cu punct de lucru in loc.DEVA,ILIA,CALAN si Cab.medicina dentara urgenta - 77POSTURI                                         
 916 Medic primar-sef sectie       II S  1 POPA TANASE              
 917 Medic primar                    S  1 BRANZAN LUCRETIA MARIA   
 918 Medic primar                    S  1 DUTULESCU LIONEL CIPRIAN 
 919 Medic primar                    S  1 MOGA LUCIA               
 920 Medic primar                    S  1 NICOLA NADINA            
 921 Medic primar                    S  1 STOICA ELENA ANCA        
 922 Medic primar                    S  1 VETEAN MUNTEAN MIRCEA    
 923 Medic specialist                S  1 GHERMAN MIHAELA LAURA    
 924 Medic specialist                S  1 LAZAR IONELA             
 925 Medic specialist                S  1 MIHAESCU MARIA CORINA    

926 Medic specialist                S  1 vacant                   
 927 Medic specialist                S  1 vacant                   
 928 Asistent social   principal S  1 DAMIAN ADINA             
 929 Asistent medical-sef principal S  1 POP VASILICA             

930 Asistent medical      debutant PL 1 SELAR ADRIAN
 931 Asistent medical       principal S  1 ADESPEI LILIANA          
 932 Asistent medical       principal PL 1 BUDA MIRELA              
 933 Asistent medical       principal PL 1 CEAPA IOANA CRISTINA     
 934 Asistent medical       principal PL 1 CRISAN LOREDANA SANDA    
 935 Asistent medical       principal PL 1 CURE LAURA MIRELA        
 936 Asistent medical       principal PL 1 DIOANE NICULINA          
 937 Asistent medical       principal M  1 DRAICA ILEANA            
 938 Asistent medical       principal PL 1 DROBOT VIVIANA           
 939 Asistent medical       principal PL 1 GREBENISAN CRISTINA      
 940 Asistent medical       principal PL 1 LACZKO-LOGOJAN MIHAELA   
 941 Asistent medical       principal PL 1 MANOLESCU ELENA ALINA    
 942 Asistent medical       principal PL 1 MARGINEAN AMALIA         
 943 Asistent medical       principal PL 1 NAGY LUMINITA SORINA     
 944 Asistent medical       principal PL 1 NEAGU EUGENIA            
 945 Asistent medical       principal PL 1 PENA CECILIA CERASELA    
 946 Asistent medical       principal PL 1 PETREAN FLORINELA LACRAMIOARA
 947 Asistent medical       principal S  1 PIPOS MIHAELA VIORICA    

948 Asistent medical       principal S  1 PREDA ALINA EMANUELA     
949 Asistent medical       principal PL 1 TOMESCU LUCRETIA         

 950 Asistent medical       principal PL 1 VARADI CLAUDIA LILIANA   
 951 Asistent medical       principal PL 1 ZDETOVETCHI DAN CRISTIAN 



 990 Brancardier                     G  1 vacant                   
 991 Brancardier                     G  1 vacant                   
 992 Brancardier                     G  1 vacant                   
                                                                                                                                    

 956 Asistent medical                PL 1 RUSU COSMINA LAURA       
 957 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 958 Asistent medical                PL 1 vacant                   

959 Sora medicala         principal M  1 URS IOANA                
 960 Operator,contr. date         I M  1 BUREANA ANA MARIA        
 961 Operator,contr. date         I M  1 NICHITELEA MARINELA      
 962 Operator,contr. date         II M  1 TRIF LOREDANA IRINA      
 963 Operator,contr. date         II M  1 VINTILA ALINA            
 964 Operator,contr. date         II M  1 VRACIU NICOLAE ANDREI    
 965 Infirmiera                      G  1 CIORPAC MARIA            
 966 Infirmiera                      G  1 IDITA CORNELIA           
 967 Infirmiera                      G  1 IGRET MONICA LILIOARA    
 968 Infirmiera                      G  1 PETRICA IULIANA CARMEN   
 969 Infirmiera                      debutant G  1 BORCA SALOMIA
 970 Infirmiera                      debutant G  1 DANC DANIELA
 971 Brancardier                     G  1 COTOI IOAN               
 972 Brancardier                     G  1 GLIGOR CONSTANTIN        
 973 Brancardier                     G  1 HANDRACHI LUCIAN         
 974 Brancardier                     G  1 MOGA NICOLAE             
 975 Brancardier                     G  1 MOLDOVAN MILIONOR OVIDIU 
 976 Brancardier                     G  1 RATA GHEORGHITA          
 977 Brancardier                     G  1 TRIFOI DUMITRU VALENTIN  
 978 Brancardier                     G  1 MUNTEAN RAUL COSMIN
 979 Ingrijitoare                    G  1 ALB SINZIANA             
 980 Ingrijitoare                    G  1 BALAJ ELISABETA          
 981 Ingrijitoare                    G  1 DANESCU ADRIANA          
 982 Ingrijitoare                    G  1 PEICA MONICA ELENA       
 983 Ingrijitoare                    G  1 STIOPA LIGIA DACIANA
 984 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 985 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 986 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 987 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 988 Infirmiera                      G  1 vacant                   
 989 Brancardier                     G  1 vacant                   

Page 26



 1002 Ingrijitoare                    G  1 BOCIOACA EUGENIA         

 1013 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   

 1022 Asistent medical       principal PL 1 OLARIU DOINA             

     CABINET BOLI INFECTIOASE - 2POSTURI                                                                                                                          
 1026 Medic primar                    S  1 CAMPEANU ELENA           
 1027 Asistent medical       principal PL 1 MEITA NADIA              
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     UPU SMURD ILIA - 13POSTURI
 993 Medic                           S  1 BUGNAR GABRIELA MONICA   
 994 Medic                           S  1 DAN MONICA               
 995 Medic specialist                S  1 PERJU CATALIN CONSTANTIN 
 996 Asistent medical       principal PL 1 HAN MIHAELA              
 997 Asistent medical       principal PL 1 HANAS LILIANA            
 998 Asistent medical       principal PL 1 ORBONAS ILDIKO           
 999 Asistent medical       principal PL 1 SARARU GABRIELA DELIA
 1000 Sora medicala  principal M  1 BOGDANEL MARIA           
 1001 Sora medicala      principal M  1 CACEU ANGELICA           

 1003 Ingrijitoare                    G  1 BORDEA MARIA             
 1004 Ingrijitoare                    G  1 JOSAN DOMNICA            
 1005 Ingrijitoare                    G  1 LUCA ANA LENUTA          

     UPU SMURD CALAN - 11POSTURI                                                                                                                                   
 1006 Medic specialist                S  1 vacant                   
 1007 Medic specialist                S  1 vacant                   
 1008 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 1009 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 1010 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 1011 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 1012 Asistent medical                PL 1 vacant                   

 1014 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 1015 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 1016 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   

     CABINET MEDICINA DENTARA URGENTA - 9POSTURI                                                                                                                  
 1017 Medic                           S  1 COCIORVA BIANCA          
 1018 Medic                           S  1 VANCU NICOLAE NONU       
 1019 Medic                           S  1 vacant                   
 1020 Medic specialist                S  1 vacant                   
 1021 Asistent medical       principal PL 1 BENEA EVA                

 1023 Asistent medical       principal PL 1 PINTICAN RAMONA          
 1024 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 1025 Asistent medical                PL 1 vacant                   



 1030 Medic specialist                S  1 STEFAN LENUTA            

     DISPENSAR TBC DEVA - 6.5POSTURI                                                                                           

 
1037 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   

 

 1061 Registrator medical       principal M  1 BALOG ELVIRA             
 1062 Registrator medical        principal M  1 RUS DANA                 
 1063 Statistician medical    principal M  1 MARCULESCU DOINA         
 1064 Ingrijitoare                    G  1 CHIRILA ANDREEA STEFANIA 
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     CABINET PLANIFICARE FAMILIALA - 6POSTURI                                                                                                                     
 1028 Medic primar                    S  1 DUMITRU ROXANA           
 1029 Medic specialist                S  1 MOCA ILEANA VIORICA      

 1031 Asistent medical       principal S  1 VLADAN NICOLETA ELVIRA   
 1032 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 1033 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   

                                     
 1034 Medic primar                    S  1 SILVESTRU MARIA          
 1035 Asistent medical       principal PL 1 FOLEA LILIANA            

1036 Asistent medical       principal PL 1 TIRBAN VIOLETA           

 1038 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 1039 Asistent medical                PL 0,5 vacant                   

1040 Statistician medical      M  1 vacant                   

     SERVICIUL JUDETETAN DE MEDICINA LEGALA - 24POSTURI                                                                                                            
 1041 Medic primar-sef serviciu     II S  1 MARCULESCU DAN OCTAVIAN  
 1042 Medic primar                    S  1 FOLEA OVIDIU             
 1043 Medic primar                    S  1 OIEGAR CLAUDIU           

1044 Medic primar                    S  1 TOZLOVANU DOREL          
 1045 Medic specialist                S  1 vacant                   
 1046 Chimist principal               S  1 DEACONU SIMONA AMADA     
 1047 Farmacist primar                S  1 CURETEAN FLORENTINA      

1048 Farmacist primar                S  1 TRUFAS SIMONA ELENA
 1049 Inginer                     IA S  1 CINDA MARIANA            
 1050 Referent                   II S  1 VANCEA MARIA CARMEN      
 1051 Asistent medical       principal PL 1 ALEXANDRU CORNEL         
 1052 Asistent medical       principal PL 1 ARESAN SIMONA            
 1053 Asistent medical       principal PL 1 BORZA MARIOARA           
 1054 Asistent medical       principal PL 1 BORZA VIRGIL             
 1055 Asistent medical       principal PL 1 IONESCU CRISTIAN         
 1056 Asistent medical       principal PL 1 IONESCU DANIELA          
 1057 Asistent medical                PL 1 ILCA LUCI                
 1058 Asistent medical                PL 1 LEONTESCU BALU MIRCEA    
 1059 Autopsier                       M  1 LEONTESCU DAVID GABRIEL  
 1060 Autopsier principal             principal M  1 CALFA CICERONE           



 1095 Medic primar                    S  1 GHERGAN ALEXANDRINA      

 1097 Medic primar                    S  1 MAGHERU MIHAELA          
 1098 Asistent medical       principal PL 1 JUDUC CRISTINA           

     CAB.MEDICINA MUNCII - 1POST                                                                                                                              
 1099 Medic primar                    S  1 vacant                   
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     CENTRUL DE SANATATE MINTALA ADULTI - 12POSTURI                                                                                                                
 Paturi zi: 50; Stationar de zi psihiatrie 50;                                                                                                         
 1065 Medic primar-sef laborator    I S  1 CETEAN DANIELA           
 1066 Medic specialist                S  1 vacant                   
 1067 Psiholog principal              S  1 BOTA FLORINA ARABELA     
 1068 Psiholog practicant             S  1 vacant                   
 1069 Asistent medical-sef principal PL 1 ANGHELUTA ELEONORA MIRELA
 1070 Asistent medical       principal PL 1 CHIREA DIANA             
 1071 Asistent medical       principal PL 1 KORB CARMEN GEORGETA     
 1072 Asistent medical       principal PL 1 TUDOSE NICOLINA          
 1073 Statistician medical            M  1 LEICA MIHAELA CORNELIA   
 1074 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 1075 Instructor de educatie       principal M  1 vacant                   
 1076 Ingrijitoare                    G  1 RUCAREANU FLORICA        
     CENTRUL DE SANATATE MINTALA COPII - 18POSTURI                                                                                                                
 Paturi zi: 30; Stationar de zi neuropsihiatrie infantila 30;                                                                                          
 1077 Medic specialist-sef lab.del. II S  1 RUDEANU ANGELA MARIANA   
 1078 Medic primar                    S  1 vacant                   
 1079 Medic specialist                S  1 vacant                   
 1080 Asistent social                 S  1 BEANGA CARMEN MARIA      
 1081 Logoped principal               S  1 COADA MELINDA ROZALIA    
 1082 Prof.C.F.M.3 ani princ.         SSD 1 MIHAILA MELANIA          
 1083 Psiholog principal              S  1 ENE GABRIELA MONICA      
 1084 Psiholog practicant              S  1 GRAUR IULIA IOANA
 1085 Asistent medical-sef principal S  1 TOTH MARILENA            
 1086 Asistent medical       principal PL 1 DAVID SUSANA             
 1087 Asistent medical       principal PL 1 OPREA TIMEA              
 1088 Asistent medical       principal PL 1 PITU CORINA ALINA        
 1089 Instructor de educatie          M  1 REIS CRISTINA            
 1090 Statistician medical    principal M  1 TUDOSIE ANDY GABRIEL     
 1091 Instructor de educatie      principal M  1 vacant                   
 1092 Infirmiera                      G  1 ORLEA DORINA             
 1093 Ingrijitoare                    G  1 POPESCU MARIA            
 1094 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
     AMBULATORIUL INTEGRAT - CAB.ALERGOLOGIE - 2POSTURI                                                                                                                             

 1096 Asistent medical       principal PL 1 FORRO MAGDALENA          
     CAB.DERMATOLOGIE PEDIATRICA - 2POSTURI                                                                                                                      



     CAB.AUDIOLOGIE - 1POST                                                                                                                                   

     CAB.NEUROLOGIE - 1POST                                                                                                                                    

 1106 Medic specialist                S  1 OLTEAN SANDA             

 1109 Asistent medical       principal PL 1 VINEREAN ADRIANA         

            CABINET RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE-LOT OLIMPIC DE GIMNASTICA SI GRUP SC.SPORTIV - 1POST                                             

            CABINET PSIHOLOGIC LOT OLIMPIC SI GRUP SC.SPORTIV - 1POST                                                                                          

 
 1119 Medic rezident an I             S  1 GEORGESCU GEORGE VALENTIN
 1120 Medic rezident an I             S  1 HOLHOS TALIDA IOANA      
 1121 Medic rezident an I             S  1 MESTEREAGA GEORGE PETRISOR
 1122 Medic rezident an I             S  1 MUNTEAN MIHAELA LIVIA    

1123 Medic rezident an I             S  1 PETCA ELVIS SAMUEL       
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 1100 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   

 1101 Asistent medical       principal PL 1 CAZAN CAMELIA            

     LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE PNEUMOLOGIE - 1POST                                                                                                      
 1102 Asistent medical       principal PL 1 PETRUI MARIANA           

     AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPORTIVI - CABINET MEDICINA SPORTIVA - 3POSTURI                                                                                                                  
 1103 Medic specialist                S  1 vacant                   
 1104 Asistent medical       principal PL 1 VAJDA MIHAELA            
 1105 Asistent medical                PL 1 vacant                   

            CABINET MEDICINA SPORTIVA -LOT OLIMPIC DE GIMNASTICA SI GRUP SC.SPORTIV - 5POSTURI                                                                    

 1107 Asistent medical       principal PL 1 BLAGA ELENA GIULIANA     
 1108 Asistent medical       principal PL 1 STANESCU LAVINIA         

 1110 Asistent medical       principal M  1 vacant                   

 1111 Asistent medical       principal PL 1 GERGELY ENIKO            

 1112 Psiholog practicant             S  1 vacant

            CABINET STOMATOLOGIC LOT OLIMPIC SI GRUP SC.SPORTIV - 1POST                                                                                        
 1113 Medic                           S  1 SORCA BOGDAN             

     MEDICI REZIDENTI - 31POSTURI                                                                                                                                 
1114 Medic rezident an I             S  1 BENTEU DARIUS            

 1115 Medic rezident an I             S  1 BETEA RAZVAN OLIVIAN     
 1116 Medic rezident an I             S  1 COLTA ANA MARIA          
 1117 Medic rezident an I             S  1 COPTIL ELEODORA ANDREEA  

1118 Medic rezident an I             S  1 DRAGHICI ANAMARIA        



 

 

 1140 Medic rezident an III           S  1 vacant                   

 1143 Medic rezident an V             S  1 BEJAN ANDREEA            

     PROGRAM NATIONAL 3 - 1POST                                                                                                                                

 1146 Operator,contr. date         I M  1 vacant                   

 1151 Kinetoterapeut                  S  1 vacant                   
 1152 Asistent medical       principal PL 1 LASCOIU AURICA           
 1153 Asistent medical                PL 1 BARBU LIANA GIANINA      
 1154 Ingrijitoare                    G  1 MOLDOVEANU SALVINA       
 1155 Ingrijitoare                    G  1 NOVAC ALEXANDRA          
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1124 Medic rezident an I             S  1 RASPOPESCU DIANA         
 1125 Medic rezident an I             S  1 SALEH AHMED              
 1126 Medic rezident an I             S  1 VANCEA-STINGU VICENTIU   
 1127 Medic rezident an I             S  1 vacant                   
 1128 Medic rezident an I             S  1 vacant                   

1129 Medic rezident an II            S  1 ARDELEANU ANDREEA        
 1130 Medic rezident an II            S  1 CANDEA ANDREEA MARIA     
 1131 Medic rezident an II            S  1 CRAIOVEANU TEODORA ADRIANA
 1132 Medic rezident an II            S  1 VACARIU ANDREI ALEXANDRU 
 1133 Medic rezident an III           S  1 BUNEA ANGHEL LUCIAN      

1134 Medic rezident an III           S  1 CRISAN MONICA            
 1135 Medic rezident an III           S  1 IACOB TUDOR CRISTIAN     
 1136 Medic rezident an III           S  1 IFTIMIE VICTOR           
 1137 Medic rezident an III           S  1 MIHUT KARLA EMANUELA     
 1138 Medic rezident an III           S  1 PAVEL RADU               

1139 Medic rezident an III           S  1 vacant                   

 1141 Medic rezident an III           S  1 vacant                   
 1142 Medic rezident an IV            S  1 CHIROBAN OVIDIU SORIN    

 1144 Medic rezident an V             S  1 ROSU SILVIU

 1145 Economist                  II S  1 vacant

     SUBPROGRAM PN 6 DIABET - 1POST                                                                                                                            

     SUBPROGRAM HIV SIDA - 2POSTURI                                                                                                                              
 1147 Asistent medical       principal PL 1 MOISE ALINA MARIA        
 1148 Asistent medical       principal PL 1 PETRASCU MIHAELA MARIANA 

     CENTRUL DE SANATATE MULTIFUNCTIONAL CALAN - 7POSTURI                                                                                                        
 1149 Medic primar                    S  1 BRANESC NICOLAE GAVRIL   
 1150 Medic specialist                S  1 SAHIU CARMEN MAGDA       



 1162 Asistent medical       principal PL 1 GOIA RODICA LOREDANA     

 1174 Asistent medical                PL 1 PUTUCA BIANCA            

 1178 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   

 1179 Asistent medical       principal PL 1 ALBU ECATERINA DANIELA   

     CABINET ASISTENTA SOCIALA - 1POST                                                                                                                        
 1181 Sociolog                        S  1 BUCERZAN ANDREEA MARIANA 

     STATIE DE STERILIZARE DESEURI MEDICALE - 1POST                                                                                                           
 1182 Muncitor calificat (Electromecanic)            I 1 CIRES DORIN SORIN        

     SERVICIUL DE PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOZOCOMIALE - 9POSTURI                                                                                     
 1156 Medic spec.-sef serviciu del.  I S  1 BARABAS EDITH            
 1157 Medic specialist                S  0,5 LEUCA CREMENASIU DIANA   

1158 Medic specialist                S  0,5 vacant                   
 1159 Medic specialist                S  0,5 vacant                   
 1160 Farmacist primar                S  0,5 vacant                   
 1161 Asistent medical       principal PL 1 BUBOIU SORIN PETRU       

 1163 Asistent medical       principal PL 1 VRACIU NICOLAE           
 1164 Asistent medical       principal PL 1 vacant                   
 1165 Agent D.D.D.                    G  1 BEJGANEANU COSTEL        
 1166 Agent D.D.D.                    G  1 CSISZER PETRU ZSOLT      

     COMP.STERILIZARE - 12POSTURI                                                                                                                                 
 1167 Asistent medical-sef       PL 1 LUPSAN FLORICA           
 1168 Asistent medical       principal PL 1 POPESC LILIANA           
 1169 Asistent medical       principal PL 1 SALA LAVINIA             
 1170 Asistent medical       principal PL 1 SIMON CAMELIA SANDA      
 1171 Asistent medical       principal PL 1 TOMA CORINA              
 1172 Asistent medical       principal PL 1 URZICEANU SANDA          
 1173 Asistent medical                PL 1 NELEGA ANGELA ELISABETA  

 1175 Asistent medical                PL 1 TUDOR PETRUTA CORINA
 1176 Asistent medical                PL 1 vacant                   
 1177 Ingrijitoare                    G  1 STEGA RODICA             

     COMP. DIETETICA - 2POSTURI                                                                                                                                  

 1180 Asistent medical       principal S  1 NICOARA LIVIA MARIA      
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     COMPARTIMENT INTERNARI - EXTERNARI -7POSTURI                                                                              
 
 

 1194 Economist              II S  1 POPA RAMONA ELENA        

 
 1200 Economist                  IA S  1 PALKO MELINDA IULIA      

 1205 Medic specialist                S  1 ROMOSAN OANA GEORGIANA   

 1209 Referent specialitate               II S  1 NEAGU STEFANIA VERONICA

 1211 Consilier juridic        II S  1 COTARLEA ADRIAN          

     COMP.AUDIT PUBLIC INTERN - 2POSTURI                                                                                                                         
 1212 Economist               I S  1 CARMAZAN VERGINICA AMALIA
 1213 Economist               I S  1 POPA COSMIN OVIDIU       
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1183 Registrator medical       principal M  1 BAIDAN MIRELA            
1184 Registrator medical       principal M  1 FILIMON ADRIANA          

 1185 Registrator medical       principal M  1 IOVAN MARIA RODICA       
 1186 Registrator medical       M  1 SELAR IOAN DANIEL

1187 Muncitor calificat (Garderobier)                  IV 1 BEIAN MARIANA            
1188 Muncitor calificat (Garderobier)                  IV 1 JAKAB EDITH              
1189 Ingrijitoare                G 1 vacant

     SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE - 9POSTURI                                                                                                                    
 1190 Sef serviciu II S  1 MOLDOVAN CECILIA         
 1191 Economist                     I S  1 CIORA MARIA              
 1192 Economist                   IA S  1 DOBREI IOANA DIANA DOMENIQUE
 1193 Economist                   IA S  1 TOMA CLAUDIA TEODORA     

 1195 Economist                  IA S  1 vacant                   
 1196 Casier                          M  1 FILIP ANGELICA           
 1197 Contabil                  IA M  1 PIRVA LIDIA              
 1198 Contabil              IA M  1 SUBA ELENA               

     BIROU ACHIZITII - 6POSTURI                                                                                                                                   
1199 Sef birou deleg. II S  1 NEGREA MIHAELA LILIANA   

 1201 Economist                 IA S  1 VLASIN AIDA NICOLETA     
1202 Economist                II S  1 OLTEAN ARTIMIZA          

 1203 Referent                   II S  1 vacant                   
1204 Economist                 IA S  1 vacant                   

     COMPARTIMENT DE MANAGEMENT AL CALITATII - 5POSTURI                                                                                                             

 1206 Consilier juridic         IA S  1 vacant                   
 1207 Economist                    II S  1 TIF MIHAELA
 1208 Economist                  IA S  1 vacant                   

     COMP.JURIDIC - 2POSTURI                                                                                                                                     
 1210 Consilier juridic         IA S  1 BARTAN IULIA             



 1215 Secretar-dactilograf         I M  1 vacant                   

 1217 Subinginer                   I SSD 0,5 ROMOSAN ADRIANA          

 1219

 1222 Inginer                    IA S  1 VARCUTI ADRIANA DANA     

 1240 Registrator medical        principal M  1 MATES ELENA              
 1241 Registrator medical             M  1 TOMUTA DORICA            
 1242 Statistician medical  principal M  1 DARIE MARIA              
 1243 Statistician medical            M  1 PETRIC NICULINA CLAUDIA  
 1244 Statistician medical            M  1 SCOROBETE RAMONA CRISTINA

Page 34

     COMP.RELATII CU PUBLICUL  -2POSTURI                                                                                                                        
 1214 Consilier                  II S  1 RUNCAN LUMINITA TEODORA  

     COMP.INTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE - 1.5POSTURI                                                                                                            
 1216 Inginer,Resp. Paza,PSI si Prot.Civ. IA S  1 IACOBESCU MARIUS         

     COMP.TEHNIC - 0.5POST                                                                                                                                      
 1218 Subinginer                  I SSD 0,5 ROMOSAN ADRIANA          

     SERVICIUL RUNOS - 8POSTURI                                                                                                                                      
Sef serviciu II S  1 SIRBU NICODINA MARIANA

 1220 Economist                    IA S  1 MUTIU LIZETA LIA         
 1221 Inginer                      IA S  1 PARVA NELI GABRIELA      

 1223 Inginer                    IA S  1 ZSOK DANIELA GEORGETA    
1224 Referent specialitate                   I S  1 vacant

 1225 Referent                   IA M  1 BOROS ALINA DACIA        
 1226 Referent                   IA M  1 PETRICA ELEONORA CRISTINA

     SERVICIUL  INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA  - 18POSTURI                                                                                                   
 1227 Sef serviciu II S  1 LUCA ECATERINA RODICA    
 1228 Analist-progr.            IA S  1 TRIF DANA                
 1229 Economist                   IA S  1 RAILEANU MIHAELA LUMINITA
 1230 Informatician             I SSD 1 OANA MIHAELA             
 1231 Analist-progr.aj.            IA M  1 GRECU PAVELINA           
 1232 Economist                   II S  1 CRACIUN ROXANA LACRIMIOARA
 1233 Operator,contr. date        I M  1 DRON GEORGETA BEATRICE   
 1234 Operator,contr. date      II M  1 PETCA DANIELA            
 1235 Operator,contr. date        I M  1 SZEGEDI IULIA ELENA      
 1236 Operator,contr. date     III M  1 UNGUR DIANA ELENA        
 1237 Lacatus mecanic             I G  1 DEMENY IOSIF             
 1238 Registrator medical        principal M  1 BOGHIU DOINITA           
 1239 Registrator medical      principal M  1 MAROSAN IBOLYA           



     SERVICIUL ADMINISTRATIV - 63POSTURI                                                                                       

 1265 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 1266 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   
 1267 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   
 1268 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   
 1269 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   

                                   
 1245 Sef serviciu II S  1 LUDOSEAN IOAN            

     COMPARTIMENT FUNCTIONARI ADMINISTRATIVI - 23POSTURI                                                                                                          
1246 Inginer                    IA S  1 vacant                   

 1247 Preot                   I S  1 VOIVOZEANU CONSTANTIN    
 1248 Arhivar                         M  1 HORVATH MARIANA          
 1249 Functionar                      M  1 STANILA CARMEN           
 1250 Functionar                      M  1 vacant                   
 1251 Referent                     IA M  1 vacant                   
 1252 Ingrijitoare                    G  1 IVASCAU VIORICA          
 1253 Muncitor necalificat            I 1 SINA VASILE              
 1254 Muncitor necalificat            I 1 VARGA EVA                
 1255 Muncitor calificat (Telefonist)                 III 1 JULA LILIANA MARIOARA    
 1256 Muncitor calificat (Telefonist)                 III 1 MIHUT FELICIA            
 1257 Muncitor calificat (Telefonist)                 III 1 MOCAN AURA MIRELA        
 1258 Muncitor calificat (Telefonist)                 III 1 MOCANU MONICA            
 1259 Muncitor calificat (Telefonist)                 III 1 TRIF LILIANA             
 1260 Registrator medical principal M  1 vacant                   
 1261 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 1262 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 1263 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
 1264 Ingrijitoare                    G  1 vacant                   
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 1282 Muncitor necalificat            I 1 RANESCU SAVETA           

 1302 Muncitor calificat (Lenjereasa)                 III 1 vacant                   
 1303 Spalatoreasa                    G  1 vacant                   
 1304 Spalatoreasa                    G  1 vacant                   
 1305 Spalatoreasa                    G  1 vacant                   
 1306 Spalatoreasa                    G  1 vacant                   
 1307 Spalatoreasa                    G  1 vacant                   
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     BLOC ALIMENTAR - 18POSTURI                                                                                                                                   
 1270 Muncitor calificat (Bucatar)                   II 1 CASALEAN MARITI          

1271 Muncitor calificat (Bucatar)                   III 1 DOLCESCU MARIOARA        
 1272 Muncitor calificat (Bucatar)                   III 1 DUMITRASCU VOICHITA      

1273 Muncitor calificat (Bucatar)                   III 1 MODREA LILIANA           
 1274 Muncitor calificat (Bucatar)                   III 1 ONET FLORICA             
 1275 Muncitor calificat (Bucatar)                   IV 1 BUGARIU VICTORIA         
 1276 Muncitor calificat (Bucatar)                   IV 1 POP SONIA                
 1277 Muncitor calificat (Bucatar)                   IV 1 ROMAN TITIANA            
 1278 Muncitor calificat (Bucatar)                   IV 1 SIMOC MARIANA            
 1279 Muncitor calificat (Bucatar)                   IV 1 SZATMARI OTTO            
 1280 Muncitor calificat (Bucatar)                   IV 1 UNGUREANU RODICA         
 1281 Muncitor necalificat            I 1 CRISAN PETRU DORIN       

 1283 Muncitor calificat (Bucatar)                   III 1 vacant                   
 1284 Muncitor calificat (Bucatar)                   III 1 vacant                   
 1285 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   
 1286 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   
 1287 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   

     SPALATORIA SPITAL -20POSTURI                                                                                                                                
 1288 Magaziner                       M  1 vacant                   
 1289 Muncitor calificat (Lenjereasa)                 II 1 ILLES VOICHITA           
 1290 Muncitor calificat (Lenjereasa)                 II 1 KATO EVA                 
 1291 Muncitor calificat (Lenjereasa)                 II 1 SORINCA LIVIA            
 1292 Spalatoreasa                    G  1 BURZ MARIA               
 1293 Spalatoreasa                    G  1 CIORAN GENA              
 1294 Spalatoreasa                    G  1 CIUCULESCU MARIA         
 1295 Spalatoreasa                    G  1 DEMIAN EMILIA            
 1296 Spalatoreasa                    G  1 FARCAS ROZALIA           
 1297 Spalatoreasa                    G  1 FLUIERAS EUGENIA         
 1298 Spalatoreasa                    G  1 GRUESCU GEANINA          
 1299 Spalatoreasa                    G  1 IACOB ANA                
 1300 Spalatoreasa                    G  1 JOSAN SOFIA              
 1301 Spalatoreasa                    G  1 MURESAN ELENA            



 

     ECHIPA DE REPARATII - 5POSTURI                                                                                                                              
 1341 Muncitor calificat (Sudor) IV 1 VINERSAR DANIEL STEFAN   
 1342 Muncitor calificat (Tamplar) I 1 TUDOR IULIAN             
 1343 Muncitor calificat (Zugrav) II 1 MUNTEAN EMIL             

1344 Muncitor calificat (Zidar) I 1 vacant                   
 1345 Muncitor calificat (Zugrav) II 1 vacant                   
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    BIROU INTRETINERE SI REPARATII (ATELIER) - 49POSTURI
1308 Sef at.(birou) I M  1 NISTOR OCTAVIAN          

     ECHIPA DE INTRETINERE A INST. DE APA SI INCALZIRE - 22POSTURI                                                                                               
 1309 Muncitor calificat (Fochist) III 1 PREJBAN ARDELEAN         
 1310 Muncitor calificat (Fochist) III 1 STINGA GABRIEL VASILE    
 1311 Muncitor calificat (Fochist) IV 1 CACEU MARIAN             
 1312 Muncitor calificat (Fochist) IV 1 COSTEA FLORIN PETRU      
 1313 Muncitor calificat (Fochist) IV 1 JUDE CORNEL              
 1314 Muncitor calificat (Fochist) IV 1 LITA IULIAN              
 1315 Muncitor calificat (Fochist) IV 1 MOLNAR LEVENTE LEHEL     
 1316 Muncitor calificat (Fochist) IV 1 TODERAS PAUL             
 1317 Muncitor calificat (Instalator) I 1 BURIAN ALEXANDRU         
 1318 Muncitor calificat (Instalator) I 1 FARAU PETRU MILODOR      
 1319 Muncitor calificat (Instalator) I 1 JANOS STEFAN             
 1320 Muncitor calificat (Instalator) I 1 MACARIE EMIL             
 1321 Muncitor calificat (Instalator) I 1 MORAR NICOLAE            
 1322 Muncitor calificat (Instalator) I 1 PROTOP DANIEL            
 1323 Muncitor calificat (Instalator) I 1 VACARI DOREL NICOLAE     
 1324 Muncitor calificat (Instalator) III 1 SAVA IONEL               
 1325 Muncitor calificat (Instalator gaze) II 1 NAN VIOREL               
 1326 Muncitor calificat (Instalator gaze) IV 1 MAGDA SERGIU NICOLAE     
 1327 Muncitor calificat (Fochist) II 1 vacant                   
 1328 Muncitor calificat (Fochist) IV 1 vacant                   
 1329 Muncitor calificat (Instalator) I 1 vacant                   
 1330 Muncitor calificat (Instalator) II 1 vacant                   
     ECHIPA DE LACATUSI SI ELECTRICIENI - 10POSTURI                                                                                                               
 1331 Muncitor calificat (Electrician) I 1 BUDAU IOAN               
 1332 Muncitor calificat (Electrician) I 1 HANCILA LIVIU            
 1333 Muncitor calificat (Electrician) I 1 JEICAN IOAN              
 1334 Muncitor calificat (Electrician) I 1 PARPALEA STEFAN          
 1335 Muncitor calificat (Electrician) I 1 TOMUTA MIRON             
 1336 Muncitor calificat (Electrician) II 1 ARDELEAN DOINA           
 1337 Muncitor calificat (Lacatus mecanic) I 1 BUDA PETRICA NELU        
 1338 Muncitor calificat (Lacatus mecanic) I 1 PURDA DANIEL TRAIAN      

1339 Muncitor calificat (Lacatus mecanic) III 1 POPA LUCIAN              
 1340 Muncitor calificat (Electrician) I 1 vacant                   



     ECHIPA DE DESERVIRE A STATIEI DE OXIGEN - 5POSTURI                                                                                                          

 1351 Muncitor calificat (Liftier) IV 1 AVRAM DANIELA VIOLETA    

 

1367 Muncitor calificat (Sofer)                        III 1 BIRZAN  CODRUT NICOLAE
 1368 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   
 1369 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   
 1370 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   
 1371 Muncitor necalificat            I 1 vacant                   
 1372 Muncitor calificat (Sofer)                        II 1 vacant                   

 1346 Muncitor calificat (Lacatus mecanic) I 1 SIRBU IOSIF              
 1347 Muncitor calificat (Lacatus mecanic) III 1 DANCILA CLAUDIU DUMITRU  
 1348 Muncitor calificat (Lacatus mecanic) IV 1 SEBESTYEN ADRIANA        

1349 Muncitor calificat (Lacatus mecanic) II 1 IOANI NICOLAE AUREL
 1350 Muncitor calificat (Lacatus mecanic) II 1 vacant                   

     ECHIPA DE DESERVIRE A LIFTURILOR  - 6POSTURI                                                                                                                

 1352 Muncitor calificat (Liftier) IV 1 BOLDEANU VOICHITA 
 1353 Muncitor calificat (Liftier) IV 1 LUCHIN LIDIA             
 1354 Muncitor calificat (Liftier) IV 1 MISCHIE MARIA            
 1355 Muncitor calificat (Liftier) IV 1 vacant                   
 1356 Muncitor calificat (Liftier) IV 1 vacant                   

     BIROU TRANSPORT APROVIZIONARE - 16POSTURI                                                                                                                    
 1357 Sef birou deleg. II M  1 DINIS EMILIA             
 1358 Magaziner                       M  1 DEMIAN MEDELA            
 1359 Magaziner                       M  1 MILITARU LAURENTIU       
 1360 Referent                  IA M  1 SELAR SIMONA RODICA      

1361 Muncitor calificat (Lucrator comercial) 1 vacant                   
 1362 Magaziner                       M  1 vacant                   
 1363 Muncitor calificat (Sofer)                        II 1 CHILARESCU IOAN          
 1364 Muncitor calificat (Sofer)                        II 1 DASCAL MARCELA LILIANA   
 1365 Muncitor calificat (Sofer)                        II 1 STINGA DANIEL            
 1366 Muncitor calificat (Sofer)                        IV 1 BUFTEA PETRU             
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CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT 
ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 
63/2010

0

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN 
INSTITUŢIE 1367
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NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 0

NR. TOTAL ÎNALŢI 
FUNCŢIONARI PUBLICI

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 

0

DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 
DE EXECUŢIE

0

0

NR. TOTAL FUNCŢII 
CONTRACTUALE DE 
CONDUCERE 

40

NR. TOTAL FUNCŢII 1327



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.248/2013 
privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA ; 

 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresa nr.6800/06.12.2013 a Managerului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi 
Romane ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit.a, alin.2 lit.c şi 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 organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane, conform anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3, 
care fac parte integrantă din prezenta, începând cu data de 01.01.2014. 

Art.2 –Cu data de 01.01.2014, Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.188/2013 se abrogă. 

Art.3 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul resurse umane, salarizare şi 
gestiunea funcţiei publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara şi de Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane şi va fi comunicată celor interesaţi 
prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
 
 
         
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 
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CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
ORGANIGRAMAMUZEUL CIVILIZAȚIEI DACICE ȘI ROMANE  ANEXA NR.1

LA HOTARÂREA NR.248/2013
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CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 
MUZEUL CIVILIZAŢIEI DACICE ŞI ROMANE               

 
              ANEXA   NR. 2                               

    
                         LA HOTĂRÂREA NR .248/ 2013 

                                                                                                                                            
                                       A CONSILIULUI JUDEŢEAN HUNEDOARA
           
 

STAT  DE  FUNCŢII  
    

 
 

Funcţia Contractuală 
 
  

NR. 
CRT. 

 
 
 
 

         Numele, prenumele/ 
VACANT,  temporar VACANT, 

după caz 

STRUCTURA 
 

de conducere 
 
 
 

de execuţie 
 
 

 
Treapta 
profesio  
nală/ 
grad 

 
Nivelul 
studiilor 

1.  Ţolaş Liliana  Manager    II  S 

2.  Ardeu Adriana  Director    II  S 

3.  Joldeș Monica‐Isabela 

FUNCŢII DE 
CONDUCERE 

Contabil Şef     II  S 

4.  ocupat temporar detaşare 
 Cioran Iulia‐Ioana 

COMPARTIMENTUL 
JURIDIC 

  Consilier juridic  I  S 

5.  Rişcuţa Nicolae‐Cătălin  Şef Serviciu     II  S 

6.  Ferencz Iosif‐Vasile    Cercetător ştiinţific   III  S 

7.  Bodó Cristina    Cercetător ştiinţific  III  S 

8.  Ţuţuianu Costin‐Daniel    Cercetător ştiinţific    S 

9.  Cristescu Cătălin    Cercetător ştiinţific     S 

10.  Pavel Romică    Arheolog  IA  S 

11.  Marc Antoniu‐Tudor    Arheolog  IA  S 

12.  Codrea Ionuţ‐Cosmin    Arheolog  IA  S 

13.  Barbu Ioana‐Lucia    Arheolog  I  S 

14.  Bărbat Ioan‐Alexandru    Arheolog  I  S 

15.  Bărbat Oana‐Cornelia    Arheolog  I  S 

16.  Barbu Mihaela‐Maria    Arheolog  I  S 

17.  Mitar Cristina‐Maria 

 
 
SECŢIA DE 
ARHEOLOGIE DEVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Arheolog  II  S 

18.  Băeştean Gică  Şef Serviciu     II  S 

19.  Barbu Marius‐Gheorghe    Arheolog  I  S 

20.  Albulescu Viorica    Conservator    I  M 

21.  ocupat  temporar  ‐ detaşare 
Obrejan Pamela‐Corina 

  Gestionar custode   I  M 

22.  Bărboni Nicolae    Gestionar custode   II  M 

23.  Rădoni Angelica‐Georgeta    Supraveghetor muzeu    M 

24.  Onea Dorin    Supraveghetor muzeu    G 

25.  Iovănescu Dănuţ    Supraveghetor muzeu    G 

26.  Zeiconi Virgil 

SECŢIA DE 
ARHEOLOGIE 
SARMIZEGETUSA 

  Muncitor calificat  III   



27.  Căstăian Mihai‐Cristian  Şef Serviciu    II  S 

28.  Şendroiu Daniela‐Cristina    Muzeograf  I  S 

29.  Bogdan Maria‐Iustina    Conservator    I  S 

30.  Avram Elena‐Narcisa    Gestionar custode   I  M 

31.  Bogdan Sorina‐Valeria    Supraveghetor muzeu     M 

32.  Râmbetea Ilie    Supraveghetor muzeu    G 

33.  Rîmbetea Lucreţia    Supraveghetor muzeu    G 

34.  Grecu Cornelia 

SECŢIA DE 
ETNOGRAFIE ŞI 
ARTĂ POPULARĂ 
ORĂŞTIE 

  Supraveghetor muzeu    G 

35.  Herban Adela‐Maria  Şef Serviciu     II  S 

36.  David Mihai    Muzeograf  IA  S 

37.  Ploscă Maria‐Cristina    Muzeograf  IA  S 

38.  Gabor Camelia‐Felicia    Muzeograf  II  S 

39.  Deju Georgeta    Bibliotecar  IA  S 

40.  Adam Adriana    Gestionar custode   I  M 

41.  Bota Mariana‐Florina    Gestionar custode   I  M 

42.  Popescu Angela‐Maria    Gestionar custode   I  M 

43.  Oprişa Marioara 

 
 
 
 
SECŢIA DE ISTORIE 
ŞI ARTĂ DEVA 
 
 
 
 
    Gestionar custode   I  M 

44.  Popiţiu Ioana  Şef Serviciu    II  S 

45.  Beceanu Mihaela    Restaurator  IA  S 

46.  Preda Simona‐Gabriela    Restaurator  I  S 

47.  Gheară Daniela    Restaurator  II  S 

48.  Buş Carmen    Restaurator  II  S 

49.  Bogdan Luminiţa‐Rodica    Restaurator  IA  M 

50.  Urechiat Grigore‐Adrian    Conservator    I  S 

51.  Filcea Cristina‐ Anca    Desenator artistic  II  S 

52.  Andruş Ioan 

 
 
 
SECŢIA DE 
RESTAURARE, 
INVESTIGAŢII, 
CONSERVARE 
DEVA 
 

  Fotograf  I  M 

53.  Papp Ştefan‐Viorel    Conservator    IA  S 

54.  Stroia Adrian‐Ştefan    Conservator    IA  S 

55.  Stanciu Camelia‐Maria 

COMPARTIMENTUL 
EVIDENȚĂ DEVA 

  Muzeograf  I  S 

56.  Balazs Marcela    Cercetător ştiinţific     S 

57.  Cornea Cornelia    Supraveghetor muzeu    G 

58.  Neagu Ioan 

COMPARTIMENTUL 
ȘTIINȚELE NATURII 
DEVA    Supraveghetor muzeu    G 

59.   Popescu Adriana‐Cristina  Şef  Serviciu     II  S 

60.   Grozav Ioan    Inginer   IA  S 

61.  Dan Dorina‐Liliana    Analist  IA  S 

62.  Cosma  Mircea‐Virgil    Inginer de sistem  IA  S 

63.  Iacob Paul‐Laurenţiu    Referent de specialitate  I  S 

64.  Bulea Corina‐Maria    Referent de specialitate  III  S 

65.  vacant    Analist (programator) ajutor  IA  M 

66.  Apati Mariana‐Rodica    Administrator  I  M 

67.  vacant 

 
 
 
SERVICIUL 
RESURSE UMANE, 
SALARIZARE, 
INFORMATICĂ, 
ADMINISTRATIV 
 
 
 
 
    Muncitor calificat  I   



68.  Muntean Otilia    Muncitor calificat   I   

69.  Bîrsan Mihail    Şofer   I   

70.  Goia Marcel‐Nicolae    Şofer   I   

71.   ocupat temporar detaşare 
 Dumitru Mihai‐Ovidiu 

 

  Şofer   I   

72.  vacant  Șef Birou    II  S 

73.  Boda‐Ghena Gherghina    Cercetător ştiinţific   III  S 

74.  vacant temporar(Firczak G.)    Cercetător ştiinţific   III  S 

75.  Iancu Iosif‐Daniel    Muzeograf  I  S 

76.  Opra Voichiţa‐Doina    Gestionar custode   I  M 

77.  Triff Luana‐Cosette    Conservator  II  S 

78.  Bădău Cornel 

SECȚIA RELAŢII CU 
PUBLICUL 
 

  Muncitor calificat  I   

79.  Cioran Adelina‐Mioara    Referent de specialitate  I  S 

80.  Dan Nela    Referent  IA  M 

81.  Godoroja Mihaela 

COMPARTIMENTUL 
BUGET, FINANCIAR, 
CONTABILITATE 
    Referent  IA  M 

82.  Bocşe Viorelino‐Sorin  COMPARTIMENTUL 
ACHIZIŢII PUBLICE 

  Referent de specialitate  I  S 

 
 
 
 
 
Funcţia                                                                                         Număr posturi 

 
Ocupate 

 
Vacante 

 
Total 

Nr. total de funcţii contractuale de conducere  9  1  10 
Nr. total de funcţii contractuale de execuţie  70  2  72 
Nr. total de funcţii contractuale în instituţie  79  3  82 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                      
  

                                             ŢOLAŞ LILIANA 
                                                                                              

MANAGER             
  
 
 



                                                                                           Anexa nr. 3 
la Hotărârea nr. _____ /2013 

     a  Consiliului Judeţean Hunedoara, 
           

  
 

 

 
 

 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE  ŞI  FUNCŢIONARE  
 

I. Dispoziţii generale  
II. Scopul şi obiectul de activitate  
III. Patrimoniul 
IV. Personalul şi conducerea  
V. Organisme colegiale consultative şi comisii de specialitate  

VI. Structura organizatorică  
VII. Bugetul de venituri şi cheltuieli 
VIII. Dispoziţii finale  

 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, denumit în continuare Muzeul, este instituţie de 
cultură, de drept public, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate 
de la bugetul de stat şi subordonată Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
Art.2 Muzeul, ca instituţie, a fost înfiinţat prin Decretul nr. 3677 al Prefectului Judeţului 
Hunedoara din 31.12.1920, iar în prezent este organizat şi funcţionează în conformitate cu 
legislaţia română în vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament.  

 
Art.3  Sediul Muzeului este în municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie, nr.39, cod poştal 330005. 
Toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile etc., vor conţine denumirea completă a Muzeului şi 
indicarea sediului.  
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http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/5_colegial.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/6_structura.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/7_buget.htm
http://www.mnir.ro/lege/interne/ROF/8_dispozitii.htm


II. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art.4  Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane este o instituţie publică de cultură, fără scop lucrativ, 
aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi 
expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi 
evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. 
 
Art.5  Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de organizare, Muzeul are 
următoarele funcţii principale: 
a) constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal; 
b) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului 

muzeal; 
c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii. 
 
Art.6   Principalele activităţi ale Muzeului se realizează prin: 
a) cercetarea, conform programelor anuale şi de perspectivă, a patrimoniului pe care îl deţine şi 

a contextelor istorice specifice acestui patrimoniu; 
b) documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi după caz, a achiziţionării de obiecte de 

patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale; 
c) evidenţa, conservarea, restaurarea şi păstrarea obiectelor de patrimoniu mobil şi imobil; 
d) organizarea cercetărilor arheologice de teren, sistematice şi de salvare, ca şi a perieghezelor 

pentru depistarea unor noi situri arheologice; 
e) expunerea, în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare, atât la sediul central, cât şi în 

alte spaţii, a patrimoniului pe care îl deţine;  
f) punerea în valoare şi comunicarea publică prin expoziţii, publicaţii şi comunicări a rezultatelor 

cercetărilor ştiinţifice muzeologice şi istorice; 
g) editarea de materiale de popularizare (ghiduri, cataloage, monografii, pliante, vederi);  
h) contactul permanent cu publicul de toate categoriile; 
i) contactul permanent cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, organisme 

culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, muzee şi organisme şi foruri internaţionale, 
precum UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie – Cultură – Ştiinţă – 
Comunicare), ICOM (Consiliul Internaţional al Muzeelor), ICOMOS (Consiliul Mondial al 
Monumentelor şi Siturilor), CIDOC (Comitetul Internaţional de Documentare pentru Muzee al 
ICOM), RNMR (Reţeaua Naţională a Muzeelor din România); 

j) cercetarea patrimoniului cultural naţional şi internaţional; 
k) formarea specialiştilor în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcţiile de bază 

ale muzeologiei generale; 
l) servirea, atât ca Laborator de studiu şi practică pentru elevi, studenţi, doctoranzi, etc., cât şi 

ca instituţie de stagiu temporar pentru tineri, specialişti în formare sau profesori din toate 
ţările, potrivit unor programe elaborate în comun cu instituţiile de învăţământ interesate şi 
aprobate de Consiliul Judeţean Hunedoara şi Ministerul Culturii şi de celelalte organe 
centrale de specialitate cu atribuţii în domeniu. 
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III. PATRIMONIUL 
 

Art.7 (1) Patrimoniul Muzeului este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu 
caracter patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colecţiilor publice asupra unor bunuri aflate 
în proprietatea publică şi/sau privată. 
          (2) Patrimoniul imobiliar al Muzeului cuprinde dreptul de administrare asupra următoarelor: 
a) imobile: 
- sediul central : Deva, B-dul 1 Decembrie, nr.39, cod poştal 330005;  
- sediile secundare:   

- Brad, str. Cloşca, nr.2, cod poştal 335200;  
- Orăştie, Piaţa Aurel Vlaicu, nr.1, cod poştal 335700;  
- Aurel Vlaicu, sat Aurel Vlaicu, nr. 177, oraş Geoagiu, cod poştal 335401;  
- Sarmizegetusa, str. Principală, nr.1 cod poştal 337415;  
- Casa - muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş, str. Florilor, nr.1, cod poştal 337005;  

imobile în care se află săli de expoziţie, depozite, laboratoare, birouri ale specialiştilor, biblioteca 
documentară, sala de conferinţe, magazii; 
b) situri şi rezervaţii care au caracter arheologic, istoric şi etnografic, constituite din  terenuri şi 
construcţii aferente. 
          (3) Patrimoniul Muzeului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, 
precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, 
aparţinând unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, unor persoane 
juridice de drept public şi/sau privat, unor persoane fizice din ţară şi străinătate. 
         (4) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează potrivit 
dispoziţiilor în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege, 
în vederea protejării acestora.  

 
 

IV. PERSONALUL  ŞI CONDUCEREA 
 

Art.8  (1) Structura de personal se compune din personal contractual care ocupă funcţii de 
conducere şi funcţii de execuţie. 

(2) Funcţiile de conducere din muzeu cuprind următoarele funcţii: manager, director, 
contabil şef, şef serviciu, şef birou. 

(3) Funcţiile de execuţie din muzeu cuprind următoarele funcţii: cercetător ştiinţific, 
muzeograf, restaurator, conservator, arheolog, inginer, consilier juridic, referent de specialitate, 
bibliotecar, inginer de sistem, analist, analist (programator) ajutor, desenator artistic, fotograf, 
gestionar custode, supraveghetor muzeu, referent, administrator, muncitor calificat, şofer. 

(4) Ocuparea posturilor vacante, eliberarea din funcţie, promovarea în funcţie, precum şi 
încetarea raporturilor de muncă ale personalului Muzeului se face potrivit legislaţiei în vigoare. 

(5) Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se 
aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
Art.9  (1) Conducerea executivă a Muzeului este exercitată de Manager, numit în urma 
concursului de proiecte de management prin hotărâre a Consiliului Judeţean Hunedoara. 

(2) Managerul Muzeului conduce, controlează şi răspunde de întreaga activitate a 
instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum 
şi cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.  
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Art.10  (1) Managerul are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură conducerea activităţii curente a Muzeului şi coordonează nemijlocit activitatea 

directorului, a contabilului şef şi a serviciului respectiv compartimentului aflate în subordine 
directă; 

b) coordonează în mod direct activitatea Compartimentului Juridic;  
c) elaborează împreună cu contabilul şef şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie 

proiectul de buget al instituţiei; 
d) decide asupra modului de utilizare a bugetului aprobat al instituţiei, conform prevederilor 

contractului de management, cu respectarea prevederilor legale, fiind ordonator de credite 
pentru bugetul muzeului; 

e) ia măsuri în vederea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor economici şi culturali stabiliţi prin 
contractul de management încheiat cu Consiliul Judeţean Hunedoara; 

f) asigură îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi prin proiecte şi programe culturale 
proprii, aprobate de către Consiliul Judeţean Hunedoara;  

g) prezintă spre aprobare anual Consiliului de Administraţie, agenda culturală a muzeului pentru 
anul următor;  

h) solicită Consiliului Judeţean Hunedoara, atunci când situaţia impune, modificarea obiectivelor 
şi a indicatorilor instituţiei, precum şi a programelor  minimale;  

i) asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei; 
j) selectează, angajează, promovează, salarizează, premiază, sancţionează şi concediază 

personalul, cu respectarea dispoziţiilor legale;  
k) aprobă atribuţiile de serviciu ale personalului, atribuţii care se înscriu în fişa postului; 
l) aprobă fişele de evaluare ale posturilor pentru  personalul Muzeului;  
m) aprobă eşalonarea concediilor legale şi a recuperărilor personalului Muzeului; 
n) acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al 

instituţiei, şi răspunde de utilizarea eficientă, cu respectarea procedurilor legale, a fondurilor 
băneşti, conform destinaţiei aprobate, iniţiind programe şi măsuri eficiente pentru dezvoltarea 
şi diversificarea surselor de venituri proprii;  

o) asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de Consiliul Judeţean 
Hunedoara;  

p) reprezintă instituţia în raporturile cu terţii;  
q) negociază clauzele contractelor încheiate conform prevederilor codului civil sau, după caz, 

conform legilor speciale; 
r) aprobă parteneriatele cu instituţiile de învăţământ în măsura în care acestea sunt cu titlu 

gratuit;  
s) încheie acte juridice în numele Muzeului, conform competenţelor sale; 
ş)  iniţiază şi controlează activităţile de întreţinere a imobilelor aflate în administrare, inclusiv 

reparaţii curente şi capitale, restaurarea şi conservarea lor;  
t) propune Consiliului de Administraţie organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante;  
ţ)    aprobă măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii;  
u) are calitatea de preşedinte al Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;  
v) elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei, în conformitate cu 

prevederile legale şi îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare;  
w) semnează actele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei;  
x) negociază şi încheie Contractul Colectiv de Muncă cu Sindicatul reprezentativ din cadrul 

Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane;  
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y) răspunde de efectuarea inventarierii patrimoniului, conform dispoziţiilor legale; 
z) alte atribuţii, în conformitate cu prevederile legale.  
 (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul emite decizii. 
 (3) Atribuţiile Managerului vor fi delegate pe perioada absenţei acestuia directorului, sau în 
lipsa acestuia unui şef serviciu/birou, pe baza unei decizii. 
 (4) Managerul decide, în funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale, 
constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfăşurarea unor activităţi specifice 
Muzeului.  
 
Art.11  În exercitarea atribuţiilor sale, Managerul este ajutat de director şi de contabilul şef.  
 
Art.12 Directorul este subordonat Managerului şi coordonează secţiile: Arheologie Deva, 
Arheologie Sarmizegetusa, Etnografie şi Artă Populară Orăştie, Istorie şi Artă Deva şi 
Restaurare, Investigaţii, Conservare Deva şi compartimentele: Evidenţă Deva şi Ştiinţele Naturii 
Deva şi are următoarele atribuţii principale: 
a) urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor secţiilor din subordine; 
b) coordonează şi răspunde de organizarea manifestărilor cultural-ştiinţifice ale Muzeului; 
c) urmăreşte realizarea de publicaţii promoţionale şi de popularizare, precum şi realizarea de 

replici ce sunt puse în vânzare prin standurile Muzeului; 
d) coordonează publicaţiile ştiinţifice ale Muzeului; 
e) evaluează activitatea personalului de conducere al secţiilor pe care le coordonează şi a 

personalului de execuţie din cadrul compartimentelor coordonate; 
f) propune premierea şi sancţionarea personalului din secţiile şi compartimentele pe care le 

coordonează; 
g) stabileşte şi răspunde de asigurarea legăturii permanente cu unităţile muzeale, cu unităţile de 

cercetare – proiectare de profil, cu organismele şi forurile ştiinţifice cu competenţe în 
domeniu; 

h) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului coordonat faţă de 
orice noxe la care acesta este supus în activitatea sa; 

i) întocmeşte, cu avizul Compartimentului Juridic Regulamentul Intern şi îl supune aprobării 
Managerului şi Consiliului de Administraţie; 

j) răspunde de întocmirea materialelor de analiză a activităţii Muzeului şi le supune discuţiei 
Consiliului Ştiinţific; 

k) organizează paza, protecţia şi securitatea instituţiei în colaborare cu instituţiile abilitate 
(Poliţie, Jandarmerie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă); 

l) reprezintă instituţia în limitele delegării de competenţe stabilită de Manager; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii, pe baza delegării de competenţe hotărâtă de Manager. 
 
Art.13(1) Contabilul şef este subordonat Managerului şi coordonează activitatea Serviciului 
Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Administrativ, Secției Relații cu Publicul, 
Compartimentului Buget, Financiar, Contabilitate și Compartimentului Achiziții Publice. 

(2)    Contabilul şef exercită următoarele atribuţii principale: 
a) elaborează împreună cu Managerul proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei; 
b) exercită controlul financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile legale; 
c) ia măsuri necesare pentru urmărirea debitelor; 
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d) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile, precum şi de 
corecta întocmire a documentelor contabile; 

e) definitivează proiectele de contracte ce vor fi încheiate de Muzeu, după consultarea 
conducerii, pe baza propunerilor primite de la personalul de specialitate şi urmăreşte din 
punct de vedere economic derularea şi încheierea acestora;  

f) răspunde din punct de vedere economic de executarea contractelor încheiate de Muzeu, 
precum şi de respectarea disciplinei contractuale; 

g) semnează actele care angajează răspunderea patrimonială a instituţiei; 
h) răspunde de legala utilizare a creditelor bugetare alocate; 
i) supraveghează organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale; 
j) organizează şi asigură conducerea contabilităţii pe baza principiilor contabile generale; 
k) asigură realizarea evidenţei bugetare conform capitolelor şi subcapitolelor din clasificaţia 

bugetară; 
l) întocmeşte lunar balanţa de verificare sintetică şi analitică precum şi situaţiile financiare 

trimestriale şi anuale; 
m) întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului şi 

anului; 
n) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar – contabile a instituţiei; 
o) răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului Resurse Umane, Salarizare, 

Informatică, Administrativ, Secției Relații cu Publicul, Compartimentului Buget, Financiar, 
Contabilitate și Compartimentului Achiziții Publice; 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit fişei postului. 
 (3) În lipsa contabilului şef, atribuţiile sale se delegă prin decizia Managerului.  
 
Art.14 (1) În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul de Administraţie, ca organ 
deliberativ de conducere. 

(2) Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea: 
- preşedinte – Managerul; 
- membri – director, şef birou Secţia Relaţii cu Publicul, contabil şef şi reprezentantul Consiliului 
Judeţean; 
- secretar –consilier juridic. 

(3) Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea, astfel: 
a) se întruneşte la sediul Muzeului, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi; 
b) este legal întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul total al membrilor săi şi ia hotărâri cu 

majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenţi; 
c) şedinţele Consiliului de Administraţie sunt prezidate de preşedinte; 
d) dezbaterile au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor de secretar, cu cel puţin trei zile 

înainte; 
e) dezbaterile sunt consemnate în procesul verbal, înregistrat în registrul de şedinţe; 
f) procesul verbal al şedinţei se semnează de toţi participanţii 
g) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Administraţie emite hotărâri. 

(4) Componenţa nominală a Consiliului de Administraţie se stabileşte prin decizia 
managerului. 
  
Art.15  Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii principale:  
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a) decide direcţiile de dezvoltare ale Muzeului; 
b) aprobă programele şi proiectele de cercetare muzeografice şi istorice; 
c) stabileşte priorităţile în investiţii, aprobă planul de dotări generale şi cel de reparaţii capitale şi 

curente; 
d) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;  
e) propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 
f) aprobă Agenda culturală a instituţiei; 
g) aprobă planul de expoziţii permanente şi temporare ale Muzeului; 
h) aprobă colaborările muzeului cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 
i) aprobă sau respinge pentru întregul personal dreptul la cumul de funcţii în alte instituţii, în 

condiţiile legii, în situaţia în care programele de lucru se suprapun; 
j) analizează şi aprobă măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi orice 

alte măsuri de protejare a publicului şi a bunurilor Muzeului în diverse situaţii specifice; 
k) analizează şi soluţionează sesizările primite din partea salariaţilor şi care au legătură cu 

condiţiile generale de administrare şi funcţionare a Muzeului; 
l) propune Consiliului Judeţean Hunedoara spre aprobare constituirea de colecţii muzeale pe 

domenii;  
m)  propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara taxele de intrare în Muzeu, de 

fotografiere şi filmare şi stabileşte sistemul prin care se fac vânzările prin stand; 
n) propune spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara organigrama, statul de funcţii, 

precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale instituţiei;  
o) aprobă Regulamentul Intern; 
p) răspunde de respectarea prezentului regulament, precum şi a oricăror alte norme şi 

normative specifice; 
q) aprobă măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii şi pentru 

conservarea patrimoniului general al Muzeului şi urmăreşte modul de aplicare a lor; 
r) aprobă deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Muzeului; 
s) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi metodologia 

de organizare a concursurilor, data şi componenţa nominală a comisiilor de examinare; 
t) aprobă orarul de vizitare a Muzeului pentru public. 

 
Art.16 (1) Structura funcţională a Muzeului cuprinde secţii, servicii şi compartimente. Secţiile sunt 
organizate la nivel de servicii şi birouri fiind coordonate de câte un şef serviciu, respectiv şef 
birou. Serviciile sunt coordonate de către un şef serviciu. Compartimentele sunt coordonate de 
către manager/director/contabil șef, după caz. 

(2) Secţia de Arheologie Deva, Secţia de Arheologie Sarmizegetusa, Secţia de Etnografie 
şi Artă Populară Orăştie, Secţia de Istorie şi Artă Deva, Secţia de Restaurare, Investigaţii, 
Conservare Deva, se organizează la nivel de serviciu cu un  număr de minimum 7 posturi de 
execuţie. 

(3) Secţia Relaţii cu Publicul se organizează la nivel de birou cu un  număr de minimum 5 
posturi de execuţie. 

(4) Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Administrativ se organizează la 
nivel de serviciu cu un  număr de minimum 7 posturi de execuţie. 

(5) Compartimentele organizate în cadrul muzeului sunt: Compartimentul Juridic, 
Compartimentul Evidenţă Deva, Compartimentul Ştiinţele Naturii Deva şi Compartimentul Achiziţii 
Publice. 

(6) Şeful de serviciu/birou are următoarele atribuţii generale: 
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a) conduce operaţional secţia aflată în subordine; 
b) stabileşte atribuţiile de serviciu ale personalului din subordine care vor fi înscrise în fişa 

postului; 
c) coordonează elaborarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică incluse în programul de cercetare; 
d) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă 

pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii ştiinţifice a Muzeului; 
e) participă la realizarea proiectelor şi la îndeplinirea lor; 
f) face propuneri pentru achiziţionarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar şi aprovizionarea 

cu materiale; 
g) se preocupă de asigurarea unui climat de muncă favorabil activităţilor pe care le 

coordonează; 
h) se ocupă de formarea şi perfecţionarea profesională a personalului pe care îl are în 

subordine; 
i) întocmeşte raportul anual de activitate, înaintându-l directorului coordonator; 
j) propune măsuri pentru asigurarea protecţiei muncii pentru personalul coordonat şi are 

calitatea de conducător al locului de muncă în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi în 
domeniul apărării împotriva incendiilor; 

k) întocmeşte lunar foaia colectivă de prezenţă pentru personalul din subordine. 
 

V. ORGANISME COLEGIALE CONSULTATIVE ŞI COMISII DE SPECIALITATE 
 
Art.17 (1) În cadrul Muzeului este organizat şi funcţionează Consiliul Ştiinţific, ca organ de 
specialitate alcătuit din specialişti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, 
organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale. 

(2) Numărul membrilor Consiliului Ştiinţific va fi stabilit prin dispoziţia Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

(3) Membrii Consiliului Ştiinţific au drept de vot şi sunt numiţi prin decizie de către 
Manager.  

(4) La şedinţele Consiliului Ştiinţific participă în calitate de invitaţi permanenţi personal de 
specialitate din instituţie fără drept de vot. 

(5) Consiliul Ştiinţific sprijină Managerul şi Consiliul de Administraţie în toate problemele 
importante ale desfăşurării activităţii instituţiei prin îndeplinirea următoarelor atribuţii principale:  
a) dezbate programele ştiinţifice anuale şi de perspectivă ale Muzeului, propunând măsuri 

organizatorice, bugete şi materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijină şi alte programe de 
interes pentru instituţie; 

b) examinează programe muzeologice - istorice şi formulează aprecieri;  
c) propune colectivele de specialişti care folosind materialul ştiinţific şi cultural, realizează 

ghiduri, pliante, afişe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor, ş.a.m.d.; 
d) se pronunţă asupra ponderilor şi priorităţilor activităţii instituţiei şi specialiştilor săi în domenii 

de importanţă majoră ca: orientarea cercetărilor de teren şi noile achiziţii de bunuri de 
patrimoniu, starea colecţiilor şi măsurilor ce se impun, diversificarea modalităţilor de 
valorificare a patrimoniului de obiecte, date şi informaţii, formarea profesională a 
personalului, tematica tipăriturilor şi publicaţiilor, relaţii de specializare, congrese, cercetări în 
echipe cu specialişti străini etc.; 

e) face evaluări periodice asupra contribuţiei compartimentelor şi specialiştilor acestora la 
dezvoltarea vieţii ştiinţifice, culturale, economice şi organizatorice a Muzeului; 
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f) Consiliul Ştiinţific se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare pentru analizarea activităţilor 
proiectate pentru perioada care urmează, sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe 
extraordinare ; 

g) se pronunţă asupra atribuţiilor incluse în fişele de post ale personalului de specialitate al 
Muzeului; 

h) analizează, aprobă sau respinge planul editorial al revistei „Sargeţia”. 
 (6) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special. 
 (7) Hotărârile Consiliului Ştiinţific se adoptă cu majoritate simplă de voturi, din numărul 
membrilor prezenţi şi se comunică Consiliului de Administraţie, sub semnătura preşedintelui. 
 
Art.18 La nivelul instituţiei este desemnat reprezentantul conducerii pentru calitate, căruia i s-au 
acordat următoarele autorităţi şi responsabilităţi, respectiv: 
a) de a stabili, de a implementa, de a menţine şi de a dezvolta Sistemul Managementului 

Calităţii (SMC) în cadrul instituţiei în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă SR 
EN ISO 9001:2001; 

b) de a raporta managementului de vârf asupra performanţelor SMC, inclusiv elaborarea unor 
propuneri de îmbunătăţire; 

c) de a promova conştientizarea personalului organizaţiei privind cerinţele clienţilor, importanţa 
conformităţii cu politica în domeniul calităţii, cu procedurile SMC, etc.; 

d) de a comunica cu părţile interesate (angajaţi, clienţi, furnizori, contractanţi, autorităţi, părţi 
interesate, etc.) pe problemele legate de SMC. 

 
Art.19 (1) În cadrul Muzeului funcţionează mai multe comisii permanente sau temporare, în 
funcţie de necesităţi şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(2)  Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea, componenţa şi atribuţiile comisiilor se stabilesc 
prin decizia Managerului Muzeului.  

 
 

VI. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 
 

Art.20 Pentru realizarea atribuţiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică proprie, 
conform organigramei şi funcţionează structurat pe secţii, servicii, birouri şi compartimente, astfel: 
 
Art.21 Compartimentul Juridic  
 
(1) Relaţii  
- se subordonează Managerului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 
(2) Atribuţii : 
a) întocmirea înscrisurilor cu caracter juridic; 
b) verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 
c) avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic; 
d) avizarea şi contrasemnarea documentelor care angajează răspunderea patrimonială a 

Muzeului; 
e) informarea conducerii Muzeului cu privire la actele normative nou apărute cu relevanţă 

pentru activitatea instituţiei; 
f) realizarea evidenţei materialului legislativ referitor la activităţile specifice Muzeului; 
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g) asigurarea, în condiţiile legii, reprezentarea intereselor Muzeului, în faţa instanţelor 
judecătoreşti  şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor 
publici, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice; 

h) atestarea identităţii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, 
care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia; 

i) acordarea de consultanţă de specialitate salariaţilor instituţiei în probleme legate de 
activitatea din Muzeu; 

j) ia măsurile necesare pentru încasarea debitelor, face demersuri pentru investirea hotărârilor 
definitive cu titlul executoriu şi solicită luarea de măsuri asigurătorii asupra bunurilor 
aparţinând celor care au prejudiciat Muzeul; 

k) asigură redactarea, arhivarea Deciziilor Managerului şi a Hotărârilor Consiliului de 
Administraţie; 

l) completează şi arhivează Registrul de evidenţă a deciziilor şi Registrul de evidenţă a 
Hotărârilor Consiliului de Administraţie; 

m) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.22 Secţia de Arheologie Deva  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii, compartimente din cadrul Muzeului ; 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu; 
- poate fi organizată în mai multe colective în funcţie de tematica planului de cercetare 

potrivit specializării fiecăruia dintre arheologi şi cercetători ; 
Secţia are în componenţă specialişti arheologi şi cercetători ştiinţifici în domeniul 

preistorie, epoca dacică, epoca romană, prefeudal şi perioada evului mediu până în sec.XVIII; 
Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 

anual de activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează. 
(3) Atribuţii: 
a) elaborează lucrările de cercetare ştiinţifică incluse în planul de cercetare; 
b) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă 

pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii ştiinţifice a muzeului; 
c) întreprinde cercetări de suprafaţă în vederea identificării de noi puncte arheologice; 
d) întocmeşte proiecte de cercetare arheologică; 
e) execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea 

serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii; 
f) participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică 

încheiate de Muzeu; 
g) în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun 

la dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi 
necesarul de personal şi materiale; 

h) în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere 
ştiinţific revine responsabilului ştiinţific de şantier; 
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i) participă pe şantierele arheologice din judeţ şi în afara acestuia la solicitarea altor instituţii de 
specialitate; 

j) asigură conservarea primară a materialului scos din săpăturile arheologice şi îl inventariază 
în maxim 1 an calendaristic de la prelevare; 

k) întocmeşte documentaţia de şantier, atât la începerea, cât şi la încheierea cercetării pe un 
şantier arheologic; 

l) valorifică ştiinţific şi expoziţional rezultatele cercetării; 
m) participă la organizarea de manifestări ştiinţifice pe plan judeţean, naţional sau internaţional; 
n) ţine evidenţa la zi a colecţiilor; 
o) efectuează ghidaj în expoziţii; 
p) păstrează şi depozitează colecţiile de arheologie, conform normelor ştiinţifice aprobate de 

forurile de specialitate; 
q) inventariază şi gestionează colecţiile de arheologie; 
r) selecţionează piesele pentru restaurare; 
s) comunică şi propune şefului ierarhic superior modalităţi de conservare, salvare a vestigiilor şi 

colecţiilor; 
t) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ - valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarele speciale; 

u) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 
care acesta este supus în activitatea sa; 

v) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.23 Secţia de Arheologie Sarmizegetusa  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente ale Muzeului; 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu;  
- secţia cuprinde şi Complexul de monumente „in situ” Sarmizegetusa 

Secţia are în componenţă arheolog, conservator, gestionari custode, muncitor calificat, 
supraveghetori muzeu. 

Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 
anual de activitate şi  raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 
a) realizează cercetare de teren în vederea identificării de noi puncte arheologice; 
b) execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea 

serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii; 
c) participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică 

încheiate de Muzeu; 
d) în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun 

la dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi 
necesarul de personal şi materiale; 
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e) în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere 
ştiinţific revine responsabilului ştiinţific de şantier; 

f) participă la cercetarea arheologică din situl Ulpia Traiana Sarmizegetusa; 
g) participă la lucrările de conservare a obiectivelor descoperite; 
h) gestionează şi ţine evidenţa materialelor descoperite pe categorii ceramică, metal, lapidariu; 
i) asigură conservarea primară a materialului scos din săpăturile arheologice şi îl inventariază 

în maxim 1 an calendaristic de la prelevare; 
j) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia instituţiei şi patrimoniului; 
k) efectuează ghidaj în expoziţii; 
l) valorifică ştiinţific şi expoziţional piesele descoperite; 
m) depozitează, păstrează şi conservă în condiţii specifice colecţiile; 
n) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
o) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarele speciale; 

p) inventariază şi gestionează colecţiile de arheologie; 
q) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 (4) Atribuţiile Complexului de monumente „in situ” Sarmizegetusa: 
a) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului şi a monumentelor „in 

situ”; 
b) realizează ghidaj în perimetrul monumentelor „in situ”; 
 
Art.24 Secţia de Etnografie şi Artă Populară Orăştie  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente din cadrul Muzeului. 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu;  
Secţia are în componenţă specialişti: muzeograf, conservator în domeniul arheologiei, 

istoriei, etnografiei, gestionar custode, supraveghetori muzeu. 
Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi raportul de 

activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de 
prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 
a) întocmeşte planul anual de cercetare al propriei secţii; 
b) realizează cercetare în teren în vederea identificării de noi gospodării, instalaţii ţărăneşti; 
c) identifică materiale specifice zonei pentru îmbogăţirea colecţiilor muzeale prin donaţii şi 

achiziţii; 
d) păstrează, depozitează colecţiile pe tipuri în condiţii de conservare, conforme standardelor în 

vigoare; 
e) asigură supravegherea, paza şi protecţia instituţiei şi patrimoniului cultural al secţiei; 
f) execută cercetări arheologice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea 

serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii; 
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g) participă la cercetarea arheologică preventivă în cadrul contractelor de cercetare arheologică 
încheiate de Muzeu; 

h) în vederea încheierii de contracte de prestări servicii de cercetare arheologică preventivă pun 
la dispoziţia contabilului şef propuneri în scris privind obiectivul lucrării, termenele şi 
necesarul de personal şi materiale; 

i) în cadrul cercetării arheologice, responsabilitatea derulării contractelor din punct de vedere 
ştiinţific revine responsabilului ştiinţific de şantier; 

j) inventariază şi gestionează patrimoniul secţiei; 
k) efectuează ghidaj în expoziţii; 
l) valorifică ştiinţific colecţiile; 
m) valorifică expoziţional piesele aparţinând colecţiilor; 
n) realizează documentare privind zonele etnografice şi folclorice; 
o) propune completarea listei monumentelor cu noi obiective etnografice; 
p) asigurarea supravegherii, întreţinerii, pazei şi protecţiei patrimoniului cultural al secţiei; 
q) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
r) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarele speciale; 

s) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.25 Secţia de Istorie şi Artă Deva  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente ale Muzeului; 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu; 
- are în componenţă muzeografi în domeniile: istorie modernă, istorie contemporană, istoria 

culturii, ştiinţă şi tehnică, pictură, grafică, artă decorativă, istoria artei, bibliotecar, 
gestionari custode; 

- secţia cuprinde şi colectivele: Complexul Memorial Aurel Vlaicu, Expoziţia de Istorie 
Locală şi Etnografie Brad, Casa  - Muzeu Avram Iancu de la Baia de Criş şi Complexul de 
Monumente Ţebea. 
Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 

anual de activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii ale Secţiei de Istorie şi Artă Deva şi ale complexelor cuprinse în aceasta: 
a) elaborează lucrările de cercetare ştiinţifică incluse în planul de cercetare; 
b) depozitează, păstrează şi expune piese din colecţia de istorie modernă, de istorie 

contemporană, de artă plastică – desene, gravuri, picturi, icoane, sculpturi, şi artă decorativă 
– mobilier, tapiţerii, covoare, costume, ceramică, sticlă, bijuterii; 

c) asigură supravegherea, întreţinerea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al secţiei; 
d) efectuează ghidaj în expoziţii; 
e) participă la realizarea altor teme şi tematici din cadrul programelor curente şi de perspectivă; 
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f) valorifică ştiinţific colecţiile; 
g) se preocupă de starea de conservare şi restaurare a colecţiilor; 
h) ţine evidenţa colecţiilor, inventariază şi gestionează colecţiile de istorie şi artă; 
i) întreprinde cercetări de teren în vederea identificării de bunuri patrimoniale; 
j) îmbogăţeşte continuu colecţiile muzeale prin donaţii şi achiziţii; 
k) depozitează, păstrează şi expune colecţiile în condiţii microclimatice corespunzătoare; 
l) întreprinde cercetare de bibliotecă, arhivă asupra unor evenimente istorice, personalităţi; 
m) execută studii istorice în vederea obţinerii de către beneficiari a avizelor din partea serviciilor 

deconcentrate ale Ministerului Culturii; 
n) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
o) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarele speciale; 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.26 Secţia Restaurare, Investigaţii, Conservare Deva 
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu celelalte secţii, servicii şi compartimente din cadrul Muzeului; 

 (2) Organizare: 
- este organizată la nivel de serviciu cu un număr minim de 7 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef serviciu; 
- este organizată pe domenii de activitate; 

Secţia are în componenţă specialişti restauratori (în domeniile ceramică, metal, lemn, 
piatră, hârtie – documente, textile), conservator, desenator artistic, fotograf. 

Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 
anual de activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 
a) realizează investigaţii fizico-chimice şi biologice; 
b) întocmeşte dosarele documentare de investigaţie specifice fiecărei categorii de bunuri 

patrimoniale, pe care le pune la dispoziţia Secţiei de Restaurare, Investigaţii, Conservare şi 
Compartimentului Evidenţă Deva; 

c) execută restaurări în condiţiile cerute de normele de restaurare şi conservare a patrimoniului 
cultural naţional; 

d) stabilește etapele, modalitățile și mijloacele de intervenție; 
e) efectuează tratamente de curățare, stabilizare, neutralizare (chimice, electrochimice sau 

mecanice); 
f) efectuează intervenții de întregire și consolidare, intervenții de integrare cromatică și acoperiri 

de protecție; 
g) asigură conservarea şi protejarea patrimoniului cultural aflat în administrarea Muzeului; 
h) efectuează lucrări de conservare a patrimoniului muzeal conform normelor şi criteriilor 

ştiinţifice ale conservării pieselor muzeale; 
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i) întocmește lista de priorităţi privind restaurarea şi conservarea obiectelor de patrimoniu din 
întreg muzeul; 

j) asigură protecţia patrimoniului aflat în custodie; 
k) se preocupă de utilizarea performantă în condiţii de perfectă securitate (inclusiv ecologică) a 

tehnicii şi materialelor din dotare; 
l) efectuează ghidaj în expoziţii; 
m) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
n) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 
Art.27 Compartimentul Evidenţă Deva 
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare: 
Compartimentul are în componenţă specialişti conservatori, muzeograf. 
Directorul întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi  raportul de activitate 

trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă 
a compartimentului pe care îl coordonează; 
(3) Atribuţii: 
a) asigură evidenţa, gestiunea şi protejarea patrimoniului cultural aflat în administrarea 

Muzeului;  
b) analizează permanent situaţia evidenţei la nivel instituţional: numărul de bunuri, cantitatea şi 

calitatea inventarelor; 
c) participă la activitatea de inventariere; 
d) operează înregistrări în Registrul Inventar General; 
e) arhivează Registrul Inventar General; 
f) asigură condiţii optime pentru bunurile culturale mobile pe timpul depozitării, expunerii şi 

transportului lor; 
g) păstrează contractele de împrumut şi procesele verbale care privesc mişcarea bunurilor 

culturale mobile; 
h) realizează şi actualizeazâ evidenţa patrimoniului deţinut de secţie;  
i) efectuează ghidaj în expoziţii; 
j) asigură supravegherea, paza şi protecţia patrimoniului cultural al compartimentului; 
k) organizează sau colaborează la diferitele manifestări ştiinţifice, culturale, expoziţionale 

iniţiate de muzeu; 
l) participă la sesiuni ştiinţifice, colocvii, conferinţe, simpozioane, etc, organizate pe plan local, 

naţional sau internaţional în domeniul istoriei şi evidenţei patrimoniului; 
m) participă la redactarea de cataloage ştiinţifice, cataloage de expoziţii, publicaţii, materiale de 

popularizare; 
n) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarul general al instituţiei; 

o) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 
care acesta este supus în activitatea sa; 
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p)  îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea   
instituţiei. 

 
Art.28 Compartimentul Ştiinţele Naturii Deva 
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează Directorului; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare: 
Compartimentul are în componenţă specialişti: cercetător ştiinţific, supraveghetori muzeu. 
Directorul întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi  raportul de activitate 

trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă 
a compartimentului pe care îl coordonează; 
 (3) Atribuţii: 
a) cercetarea florei, vegetaţiei, faunei şi paleofaunei din ecosistemele naturale ale judeţului 

Hunedoara; 
b) evidenţierea particularităţilor biologice şi ecologice ale speciilor în strânsă legătură cu 

habitatele preferenţiale, caracteristice; 
c) evidenţierea particularităţilor conservative ale regiunilor calcaroase şi rolul carstului în 

conservarea unor ecosisteme naturale autentice, nemodificate antropic; 
d) cercetarea paleofaunistică şi paleoecologică a depozitelor continentale cu dinosaurieni din 

Bazinul Haţegului; 
e) prepararea şi determinarea ştiinţifică a materialului floristic, faunistic şi paleofaunistic; 
f) organizarea pe criterii ştiinţifice a colecţiilor de ştiinţele naturii; 
g) asigurarea supravegherii, întreţinerii, pazei şi protecţiei patrimoniului cultural al secţiei; 
h) îmbogăţirea colecţiilor existente cu material floristic, faunistic, paleofaunistic, geologic, 

colectat în teren sau obţinut prin donaţii şi achiziţii; 
i) realizarea (organizarea) de noi colecţii pentru diversificarea patrimoniului ştiinţific existent; 
j) ţine evidenţa colecţiilor muzeale, inventariază şi gestionează patrimoniul ştiinţific muzeal 

specific; 
k) valorificarea ştiinţifică a cercetărilor; 
l) organizarea de manifestări ştiinţifice; 
m) asigurarea consultanţei ştiinţifice de specialitate în vederea conservării şi protecţiei 

ecosistemelor naturale; 
n) efectuează ghidaj în expoziţii ; 
o) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
p) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarul general al instituţiei; 

q) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 
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Art.29 Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Informatică, Administrativ  
 
(1) Relaţii 

- se subordonează contabilului șef; 
- colaborează cu toate secţiile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare 
- serviciul funcţionează cu un număr de minimum 7 posturi de execuţie; 
- este condus de un şef serviciu; 

Serviciul are în componenţa sa: referent de specialitate, analist, analist (programator) 
ajutor, inginer de sistem, inginer, administrator, muncitor calificat, şofer. 

Şeful de serviciu întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat şi ţine evidenţa 
fişelor de post pentru întregul personal al Muzeului. De asemenea, întocmeşte planificarea 
activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează. 
(3) Atribuţii : 
A. Resurse Umane: 
a) elaborează organigrama şi statul de funcţii al Muzeului, în vederea aprobării acestora de 

către Consiliul Judeţean Hunedoara; 
b) întocmeşte contractele individuale de muncă ale angajaţilor; 
c) actualizează, ori de câte ori este necesar, statul de personal; 
d) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

salariaţilor; 
e) asigură aplicarea dispoziţiilor legale privind timpul de muncă şi de odihnă, condiţiile de 

muncă, salarizare a personalului, sancţionare, pensionare, acordare a sporurilor etc.; 
f) asigură punerea în executare a hotărârilor organelor de jurisdicţia muncii; 
g) întocmeşte şi completează registrul general de evidenţă al salariaţilor în forma electronică în 

vederea transmiterii acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă; 
h) asigură organizarea şi secretariatul concursurilor pentru ocuparea, în condiţiile legii, a 

posturilor vacante; 
i) efectuează calculul vechimii în muncă al salariaţilor, în scopul acordării gradaţiilor 

corespunzătoare vechimii în muncă şi a claselor de salarizare în condiţiile legii; 
j) răspunde de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea operaţiilor efectuate; 
k) urmăreşte respectarea prevederilor legale referitoare la planificarea şi efectuarea 

concediilor de odihnă de către salariaţi; 
l) întocmeşte şi păstrează, în condiţiile legii,  dosarele personale ale angajaţilor; 
m) întocmeşte actele necesare la angajarea, promovarea şi acordarea drepturilor salariale sau 

la încetarea raporturilor juridice de muncă, potrivit legii; 
n) organizează activitatea de asigurare a sănătăţii şi securităţii în  muncă şi organizează 

activitatea în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
o) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 

care acesta este supus în activitatea sa; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 
B. Salarizare: 
a) efectuează calculul drepturilor salariale ale personalului; 
b) întocmeşte situaţiile statistice specifice activităţii de personal, respectiv cele referitoare la 

numărul personalului, structura acestuia, fonduri de salarii etc.; 
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c) întocmeşte şi depune declaraţia unică lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor 
sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.  

d) întocmeşte foile de prezenţă colectivă a instituţiei pe baza foilor de prezenţă întocmite la 
nivel de secţie. 

 
C. Informatică: 
a) asigură asistenţă tehnică de specialitate secţiilor, serviciilor şi compartimentelor care 

folosesc tehnică de calcul; 
b) asigură funcţionarea reţelei de calculatoare, accesul la internet, servicii de e-mail; 
c) asigură arhivarea şi securitatea bazelor de date de interes instituţional; 
d) contribuie prin mijloace specifice la editarea publicaţiilor Muzeului; 
e) formulează propuneri pentru dezvoltarea sistemului informatic şi menţinerea sistemului în 

stare operativă; 
f) realizează şi actualizează fişierul alfabetic al muzeelor, instituţiilor şi persoanelor străine cu 

care muzeul are relaţii de colaborare; 
g) colaborează la redactarea invitaţiilor şi a altor materiale pentru vernisaje şi orice alte 

manifestări culturale organizate de Muzeu; 
h) asigură activitatea de secretariat a conducerii prin înregistrarea şi păstrarea actelor oficiale 

ale instituţiei şi  asigură multiplicarea şi comunicarea acestora celor interesaţi;  
i) asigură activităţile de curierat, dactilografiere,  multiplicare, poştă; 
j) asigură organizarea şi gestionarea arhivei; 
k) asigură păstrarea registrelor de corespondenţă ale Muzeului; 
l) răspunde de evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi casarea documentelor din arhiva 

instituţiei, altele decât cele care au legătură cu activităţile specifice Muzeului; 
m) întocmeşte şi eliberează legitimaţiile de serviciu ale salariaţilor;  
n) asigură buna funcţionare a serviciilor telefonice; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 
D. Administrativ: 
a) întocmirea planului de dotări şi de aprovizionare al Muzeului, precum şi a contractelor şi 

comenzilor aferente şi supunerea lor spre aprobare; 
b) urmărirea asigurării eficientizării consumurilor materiale; 
c) stabilirea, pe baza propunerilor secţiilor, serviciilor şi compartimentelor, a măsurilor de 

asigurare tehnico – materială pentru îndeplinirea programelor prevăzute în planul anual al 
activităţilor Muzeului; 

d) organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport intern şi internaţional; 
e) asigură întreţinerea maşinilor, programează maşinile la reviziile periodice; 
f) îngrijirea şi curăţenia instituţiei; 
g) întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor şi utilajelor din punctul termic sau centrala 

termică; 
h) citirea şi consemnarea corectă a parametrilor realizaţi, precum şi a index-urilor aparatelor de 

măsură existente în punctul termic sau centrala termică; 
i) dotarea magaziei cu consumabile, materiale publicitare; 
j) gestionarea biletelor şi a materialelor de popularizare; 
k) asigură supravegherea vizitatorilor individuali şi a grupurilor de vizitatori în spaţiile 

expoziţionale; 
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l) întocmeşte şi elaborează note de comandă şi ordine de deplasare a personalului; 
m) se ocupă de urmărirea consumului de carburant, a întreţinerii maşinilor care formează 

parcul auto al Muzeului; 
n) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
 
Art.30 Secţia Relaţii cu Publicul  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează contabilului șef; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Organizare: 
- este organizată la nivel de birou cu un număr minim de 5 posturi de execuţie şi este 

condusă de un şef birou; 
Secţia are în componenţă: cercetători ştiinţifici, muzeograf, conservator, gestionar 

custode, muncitor calificat. 
Şeful de birou întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat, elaborează planul 

anual de activitate şi raportul de activitate trimestrial şi anual. De asemenea, întocmeşte 
planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a secţiei pe care o coordonează; 
(3) Atribuţii: 
a) ţine evidenţa la zi a mijloacelor de informare în masă, evidenţa unităţilor de învăţământ, 

asociaţilor, fundaţiilor şi societăţilor culturale; 
b) organizează nemijlocit relaţiile dintre muzeu, public şi mass - media, având desemnată, prin 

decizia Managerului, o persoană ca purtător de cuvânt; 
c) formulează propuneri pentru armonizarea activităţii generale a Muzeului cu cea a publicului; 
d) centralizează propunerile secţiilor în vederea întocmirii agendei culturale a instituţiei şi le 

înaintează managerului instituţiei; 
e) desfăşoară activităţi de pedagogie muzeală pe baza protocoalelor de colaborare/parteneriate 

educaţionale în care muzeul are calitatea de parte; 
f) ţine evidenţa vizitatorilor muzeelor şi monumentelor; 
g) realizează sondaje în rândul publicului vizitator; 
h) valorifică ştiinţific rezultatele cercetărilor cu mediile de informare; 
i) face cunoscută activitatea instituţiei muzeale; 
j) participă la organizarea manifestărilor cultural – ştiinţifice, proiecte şi programe 

culturale/cercetare; 
k) urmăreşte modul de vânzare a publicaţiilor şi obiectelor de stand; 
l) întocmeşte sondaje de opinie privind categoriile de produse ce au grad mai mare de 

valorificare pentru publicul vizitator; 
m) întocmeşte la zi dosarul cu extrase din presă; 
n) îndeplineşte atribuţiile ce derivă din legislaţia specifică privind liberul acces la informaţiile de 

interes public; 
o) întocmeşte rapoarte de activitate trimestrial şi anual; 
p) realizează ghidajul în expoziţii; 
q) anual, până la data de 1 decembrie, comunică Compartimentului Buget, Financiar, 

Contabilitate situaţia cantitativ – valorică a creşterii numărului de obiecte înregistrate în 
inventarul general al instituţiei; 
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r) analizează şi propune măsuri pentru asigurarea protecţiei personalului faţă de orice noxe la 
care acesta este supus în activitatea sa; 

s) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 
instituţiei. 

 
Art.31 Compartimentul Buget, Financiar, Contabilitate  
 
(1) Relaţii: 

- se subordonează contabilului şef; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele  Muzeului; 

(2) Organizare: 
- este condus de contabilul şef. 

Compartimentul are în componenţa sa: referenţi şi referent de specialitate. 
 Contabilul şef întocmeşte fişele de post ale personalului subordonat. De asemenea, 
întocmeşte planificarea activităţii şi foaia colectivă de prezenţă a serviciului pe care îl 
coordonează. 
(3) Atribuţii: 
a) urmăreşte modul de folosire a mijloacelor băneşti primite de la persoane juridice şi fizice 

prin transmitere gratuită (sponsorizări, donaţii) cu respectarea dispoziţiilor legale; 
b) asigură realizarea evidenţei bugetare conform capitolelor şi subcapitolelor, articolelor şi 

alineatelor din clasificaţia bugetară; 
c) întocmeşte execuţia bugetară pe articole şi alineate; 
d) organizează evidenţa şi raportează angajamentele legale şi bugetare; 
e) ţine evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi a 

modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent; 
f) organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar – contabile, precum şi de 

corecta întocmire a documentelor contabile; 
g) competenţă în operaţiunile specifice plăţii cheltuielilor; 
h) asigură organizarea şi gestionarea arhivei contabile a Muzeului; 
i) efectuarea inventarierilor; 
j) asigură păstrarea registrelor Muzeului: registru de inventar, registru de control financiar 

preventiv, registru jurnal, registru unic de control; 
k) urmăreşte ca încasările şi plăţile instituţiei să fie efectuate la termen, cu respectarea 

dispoziţiilor legale; 
l) răspunde de operaţiunile financiare efectuate pentru derularea investiţiilor; 
m) urmăreşte recuperarea sumelor reprezentând debite constatate, sancţiuni contravenţionale 

aplicate, precum şi a celorlalte creanţe în sarcina salariaţilor; 
n) urmăreşte din punct de vedere economic derularea contractelor încheiate de muzeu; 
o) efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi către salariaţii instituţiei şi către terţi; 
p) organizează şi asigură conducerea contabilităţii conform dispoziţiilor legale; 
q) asigură raporturile instituţiei cu Trezoreria statului sau unităţi bancare, după caz; 
r) întocmeşte situaţiile statistice specifice activităţii Muzeului; 
s) asigură gestionarea mijloacelor fixe, a materialelor şi a obiectelor de inventar; 
t) îndeplineşte orice alte atribuţii date, în competenţa sa prin lege, de către conducerea 

instituţiei. 
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Art.32 Compartimentul Achiziţii Publice 
 
(1) Relaţii  

- se subordonează contabilului șef; 
- colaborează cu toate secţiile, serviciile şi compartimentele Muzeului. 

(2) Atribuţii : 
Compartimentul Achiziţii Publice este organizat conform prevederilor pct.II.2.3 din Planul 

de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice, cuprins în 
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a 
sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în 
perioada 2005-2007 şi are următoarele atribuţii principale: 
a) organizează toate procedurile legale de achiziţii publice în care instituţia are calitatea de 

autoritate contractantă ; 
b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor 

comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante, îl supune aprobării 
şi urmăreşte realizarea lui; 

c) participă la efectuarea de prospectări de teren în scopul alegerii amplasamentelor pentru 
investiţii imobiliare ; 

d) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire 
ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; 

e) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de 
ordonanţa de urgenţă; 

f) aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 
g) participă la selectarea ofertelor cu ocazia licitaţiilor şi selecţiilor de oferte primite ; 
h) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice ; 
i) urmăreşte asigurarea studiilor tehnico-economice pentru investiţiile planificate; 
j) verifică documentaţia tehnico-economică privind lucrările de investiţii, de reparaţii curente şi 

capitale ; 
k) ţine la zi evidenţa lucrărilor aflate în derulare şi a celor ce urmează a fi începute ; 
l) întocmeşte angajamentele bugetare şi legale pentru achiziţiile publice organizate, pe care le 

supune aprobării ordonatorului de credite, după obţinerea vizei de control financiar 
preventiv propriu; 

m) întocmeşte rapoartele legale privind procedurile de achiziţii desfăşurate ; 
n) urmăreşte executarea întocmai şi la timp a contractelor de achiziţie publică. 

Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea 
compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de 
complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de 
atribuire. 

 
VII. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 
Art. 33 (1) Cheltuielile de bunuri şi servicii, de personal şi de capital ale Muzeului sunt finanţate 
din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat. 

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei constituie anexă la bugetul Consiliului 
Judeţean Hunedoara; 
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Art. 34  Veniturile proprii se realizează din:  
a) taxa de intrare percepută publicului la expoziţiile permanente şi temporare; 
b) comercializarea publicaţiilor proprii sau ale terţilor din domeniul activităţilor Muzeului 

(cataloage, ilustrate, pliante, afişe etc.) prin standul Muzeului; 
c) executarea de lucrări de restaurare – conservare sau investigaţii fizico – chimice a bunurilor 

culturale aparţinând terţilor; 
d) executarea de replici după lucrări din patrimoniul Muzeului; 
e) acordarea dreptului de reproducere a imaginilor; 
f) executarea de lucrări de redactare, tehnoredactare, editare – tipărire; 
g) închirierea de spaţii pentru diverse activităţi care nu contravin Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare, cu respectarea Regulamentului Intern al Muzeului; 
h) asocierea sau colaborarea pentru diverse activităţi culturale; 
i) contracte de prestări servicii încheiate în vederea executării de rapoarte de evaluare 

teoretică, contracte de supraveghere arheologică şi contracte de săpătură arheologică 
asupra unor terenuri, la cererea beneficiarilor; 

j) contracte de prestări servicii încheiate în vederea întocmirii de memorii istorice, la cererea 
beneficiarilor; 

k) taxe de fotografiere sau filmare; 
l) taxe de expertiză; 
m) taxe ghidaj; 
n) taxe participare la simpozioane; 
o) sponsorizări, donaţii. 

 
VIII. DISPOZIŢII  FINALE 

 
Art. 35 (1) Muzeul dispune de ştampilă (3 buc.). 

(2) Muzeul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:  
a) actul normativ de înfiinţare; 
b) hotărârile Consiliului Judeţean Hunedoara pentru aprobarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare; 
c) documentele financiar - contabile, planul şi programele de activitate, situaţii financiare şi 

situaţii statistice; 
d) corespondenţa; 
e) alte documente, potrivit legii. 
 
Art.36 (1) Personalul Muzeului este obligat să respecte prevederile Codului de Conduită a 
personalului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane. 

(2) Persoanele angajate răspund administrativ, civil şi penal pentru eventualele daune 
morale sau materiale aduse instituţiei. 
 
Art.37 (1) Prevederile prezentului Regulament se completează, de drept, cu dispoziţiile legale în 
materie, în vigoare. 

(2) Prevederile prezentului Regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin hotărârea 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

(3) Pe baza prezentului Regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale, Managerul 
propune spre aprobare Consiliului de Administraţie,  Regulamentul Intern. 
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(4) Orice modificare şi completare a prezentului Regulament se va putea face prin 
hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara. 



ROMÂNIA  
JUDEŢUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDETEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.249/2013 
privind atribuirea  licenţelor de traseu pentru  traseele cuprinse în Programul de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, valabil în perioada 01.01.2014 
– 30.06.2019 

 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 

al Serviciului autoritate judeţeană de transport, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 

Văzând Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.229/2012, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.154/2013 și Hotărârea Consiliului Judeţean 
Hunedoara nr.177/2013; 

Tinând cont de  propunerea de atribuire a licenţelor de traseu nr.10586/2013, a 
Comisiei paritare pentru serviciul de transport public de persoane prin curse regulate de interes 
judeţean, ca urmare a rezultatelor şedinţei de atribuire prin licitaţie electronică organizată de 
Centrul Naţional de Management al Societăţii Informaţionale  (CNMSI) din data de 18.12.2013; 

In conformitate cu prevederile: 
- art.17 alin.1 lit.b,h,p, art.23 alin.2, art.25, art.26 şi ale art.37 alin 10 din Legea serviciilor 

de transport public local nr.92/2007, cu modificările  şi completările ulterioare;  
-   art.4 lit.h, art.15 şi ale art.19 alin.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; 

- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările  şi completările 
ulterioare; 

- Ordinul preşedintelui Autorităţii de Reglementare pentru Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice nr.263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 
In temeiul art.91 alin.1 lit.f şi 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) Aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciilor de transport public  
județean prin curse regulate şi atribuirea licenţelor de traseu către operatorii de transport rutier 
desemnaţi câştigători ai traseelor din Programul de transport public judeţean de persoane 
persoane prin curse regulate valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, în urma şedinţei de 



atribuire realizată electronic prin sistemul naţional, conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  (2) Operatorii de transport menţionaţi în Anexa nr.1 la prezenta vor încheia cu Consiliul 
Judeţean Hunedoara un contract de delegare a gestiunii. 

(3) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se vor incheia după emiterea licențelor 
de traseu de către Agenția Hunedoara a Autoritații Rutiere Române – A.R.R. 

(4) Aprobă modelul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta va fi dusă de la îndeplinire de Serviciul autoritate județeană de transport 
și se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală,  relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate  al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 

 
 

  PRESEDINTE,     CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                     SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               ANEXA nr. 1  

La Hotărârea nr.249/2013 a Consiliului județean Hunedoara 
 
 

Tabel cuprinzând operatorii cărora li s-au atribuit licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de 
persoane prin curse regulate 

 
 

Nr. 
Crt. 

Operatorul de transport rutier  Grupa / Cod Traseu/ Traseul 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 

S.C. BV. DASLER S.R.L. 
Cod Fiscal:  
R11929802 

Loc. Crişcior, jud. HD 

Grupa nr. 1:  - cod traseu nr. 001: Brad - Deva 
            - cod traseu nr. 002: Brad - Uibăreşti 
                      - cod traseu nr. 003: Hartagani - Brad 
                      - cod traseu nr. 004: Brad -  Dealu Mare 
                      - cod traseu nr. 005: Brad - Obârşa 
                      - cod traseu nr. 006: Brad - Bulzeşti 
                      - cod traseu nr. 007: Brad - Dupăpiatră 
                      - cod traseu nr. 008: Brad - Stănija 
                      - cod traseu nr. 009: Brad - Grosuri 
                      - cod traseu nr. 010: Brad - Şesuri 
                      - cod traseu nr. 011: Brad - Merişor 
                      - cod traseu nr. 012: Brad - Zdrapţi 
                      - cod traseu nr. 013: Brad - Crişcior 
                      - cod traseu nr. 014: Brad - Curechiu 
                      - cod traseu nr. 015: Brad - Dumbrava 
                      - cod traseu nr. 016: Brad - Tomeşti 
                      - cod traseu nr. 017: Brad - Vata De Jos 
                      - cod traseu nr. 018: Brad - Căzăneşti 

 
 

2. 

 
 

S.C. BV. DASLER S.R.L. 
Cod Fiscal:  
R11929802 

Loc. Crişcior, jud. HD 

Grupa nr. 2:  - cod traseu nr. 019: Deva - Barbura 
            - cod traseu nr. 020: Deva - Hărtăgani 
                      - cod traseu nr. 021: Deva - Banpotoc 
                      - cod traseu nr. 022: Deva -Topliţa 
                      - cod traseu nr. 023: Deva - Bircea Mare 
                      - cod traseu nr. 024: Deva - Simeria 
                      - cod traseu nr. 025: Deva - Simeria 
                      - cod traseu nr. 026: Deva - Calan 
                      - cod traseu nr. 027: Deva - Zeicani  
                      - cod traseu nr. 028: Simeria - Petreni 



                      - cod traseu nr. 029: Deva - Oraştie 
                      - cod traseu nr. 030: Deva - Geoagiu Băi 
                      - cod traseu nr. 031: Deva - Pricaz 
                      - cod traseu nr. 032: Deva - Hunedoara 
                      - cod traseu nr. 033: Deva - Hunedoara 
                      - cod traseu nr. 034: Hunedoara - Mânerău 
                      - cod traseu nr. 035: Hunedoara - Nandru 

 
3. 

S.C. ALEXANDROS TUR S.R.L. 
Cod Fiscal:  
R15311595 

Loc. Deva, jud. HD 

Grupa nr. 3:  - cod traseu nr. 036: Deva - Hondol 
            - cod traseu nr. 037: Deva - Săcărâmb 
                      - cod traseu nr. 038: Deva - Măgura 

 
4. 

S.C. ALEXANDROS TUR S.R.L. 
Cod Fiscal:  
R15311595 

Loc. Deva, jud. HD 

 
Grupa nr. 4:  - cod traseu nr. 039: Deva - Vărmaga 

 
 
 

5. 

 
S.C. G&M TRANSCOM S.R.L. 

Cod Fiscal:  
R6033716 

Loc. Almaşu Mic de Munte, jud. HD 

Grupa nr. 6:  - cod traseu nr. 042: Deva - Poiana 
            - cod traseu nr. 043: Deva - Almasu Mic 
                      - cod traseu nr. 044: Simeria - Hărău 
                      - cod traseu nr. 045: Simeria -  Boiu 
                      - cod traseu nr. 046: Simeria - Răpolţel 
                      - cod traseu nr. 047: Simeria - Geoagiu 
                      - cod traseu nr. 048: Orastie - Dincu Mare 

 
 

6. 

 
S.C. BV. DASLER S.R.L. 

Cod Fiscal:  
R11929802 

Loc. Crişcior, jud. HD 

Grupa nr. 7:  - cod traseu nr. 049: Orastie - Geoagiu Bai 
                      - cod traseu nr. 050: Orastie - Sibişelul Nou 
                      - cod traseu nr. 051: Orastie - Mada 
                      - cod traseu nr. 052: Orastie -  Aurel Vlaicu   
                      - cod traseu nr. 053: Orastie - Romoşel  
                      - cod traseu nr. 054: Orastie - Costeşti 

 
 

7. 

S.C. CORNUL PRERST S.R.L. 
Cod Fiscal:  
R4127210 

Loc. Deva, jud. HD 

Grupa nr. 8:  - cod traseu nr. 055: Deva - Leşnic 
                      - cod traseu nr. 056: Deva - Feregi 
                      - cod traseu nr. 057: Deva - Roşcani 
                      - cod traseu nr. 058: Batrana -  Deva 
                      - cod traseu nr. 059: Deva - Panc  

 
 

8. 

S.C. TIRIUS TRANSTUR S.R.L. 
Cod Fiscal:  
R6507402 

Loc. Deva, jud. HD 

 
Grupa nr. 9:  - cod traseu nr. 060: Deva - Visca 



 
9. 

S.C. TIRIUS TRANSTUR S.R.L. 
Cod Fiscal:  
R6507402 

Loc. Deva, jud. HD 

Grupa nr. 10: - cod traseu nr. 061: Deva - Lăpugiu De Sus 
                      - cod traseu nr. 062: Deva - Stânceşti 
                      - cod traseu nr. 063: Deva - Fintoag 
                      - cod traseu nr. 064: Deva - Zam  

 
 

10. 

S.C. BTT TOURSCOR S.R.L. 
Cod Fiscal:  
R13917880 

Loc. Deva, jud. HD 

 
Grupa nr. 11:  - cod traseu nr. 065: Deva - Târnava 

 
 

11. 

S S.C. TIRIUS TRANSTUR S.R.L. 
Cod Fiscal:  
R6507402 

Loc. Deva, jud. HD 

 
Grupa nr. 12:  - cod traseu nr. 066: Deva - Sulighete 

 
12. 

S.C. INTERSERVICE S.R.L. 
Cod Fiscal: 
R2126405 

Loc. Hunedoara, jud. HD 

 
Grupa nr. 15: - cod traseu nr. 069: Hunedoara - Ghelari     
                      - cod traseu nr. 070: Hunedoara - Cinciş Sat  

 
 
 
 
 

13. 

 
 
 

S.C. INTER DANI TRANS S.R.L. 
Cod Fiscal: 
R14455665 

Loc. Hunedoara, jud. HD 

Grupa nr. 17: -cod traseu nr. 072: Hunedoara - Silvaşu De Sus 
            - cod traseu nr. 073: Vilcele - Haţeg 
                      - cod traseu nr. 074: Hunedoara - Haţeg 
                      - cod traseu nr. 075: Hunedoara -  Nădăştia De Sus 
                      - cod traseu nr. 076: Hunedoara - Călan 
                      - cod traseu nr. 077: Hunedoara - Călan  
                      - cod traseu nr. 078: Hunedoara - Oraştie 
                      - cod traseu nr. 079: Călan - Covragiu 
                      - cod traseu nr. 080: Călan - Ocolişu Mic 
                      - cod traseu nr. 081: Hunedoara - Ocolişu Mic  
                      - cod traseu nr. 082: Călan - Boşorod 
                      - cod traseu nr. 083: Hunedoara - Boşorod  

 
14. 

S.C. VIDALIS TRANS S.R.L. 
Cod Fiscal: 
R29386806 

Loc. Deva, jud. HD 

 
Grupa nr. 18: - cod traseu nr. 084: Haţeg - Răchitova 
             - cod traseu nr. 085: Haţeg - Tuştea 

 
15. 

S.C. EURO TERA TRANS S.R.L. 
Cod Fiscal: 
R17165666 

Loc. Hunedoara, jud. HD 

Grupa nr. 20: - cod traseu nr. 088: Haţeg - Cârnic 
             - cod traseu nr. 089: Haţeg - Balomir 

 
 

16. 

S.C. VYKY COMPANY S.R.L. 
Cod Fiscal: 
R10135943 

Loc. Ohaba de sub Piatră, jud. HD 

 
Grupa nr. 21: - cod traseu nr. 090: Haţeg - Coroieşti 
             - cod traseu nr. 091: Haţeg - Uric 



 
 

17. 
S.C. ZMK S.R.L. 

Cod Fiscal: 
R12520104 

Loc. Petroşani, jud. HD 
 

 
Grupa nr. 22: -cod traseu nr. 092: Lupeni  - Deva 
            - cod traseu nr. 093: Petrosani - Deva 
                      - cod traseu nr. 094: Petrosani - Haţeg 

 
 

18. 

S.C. ZMK S.R.L. 
Cod Fiscal: 
R12520104 

Loc. Petroşani, jud. HD 

Grupa nr. 23: - cod traseu nr. 095: Petrosani  - Uricani 
            - cod traseu nr. 096: Lupeni - Buta 
                      - cod traseu nr. 097: Petrosani - Aninoasa 

 
 

19. 

S.C. ZMK S.R.L. 
Cod Fiscal: 
R12520104 

Loc. Petroşani, jud. HD 

Grupa nr. 24: -cod traseu nr. 098: Petrosani  - Lonea 
            - cod traseu nr. 099: Petrosani - Cimpa 
                      - cod traseu nr. 100: Petrosani - Pod Gura Răscoala 
                      - cod traseu nr. 101: Petrosani - Jieţ 
                      - cod traseu nr. 102: Jieţ - Petrosani 

 
 

20. 

S.C. SOTTO TERRA MAX S.R.L. 
Cod Fiscal: 
R16338181 

Loc. Râu de Mori, jud. HD 

 
Grupa nr. 25: -cod traseu nr. 103: Riu De Mori - Haţeg 
            - cod traseu nr. 104: Haţeg - Ohaba-Sibişel 

 
21. 

S.C. INTERSERVICE S.R.L. 
Cod Fiscal: 
R2126405 

Loc. Hunedoara, jud. HD 

 
Grupa nr. 26: -cod traseu nr. 105: Hunedoara - Lelese 

 



                                                                               ANEXA nr. 2  
La Hotărârea nr.249/2013 a Consiliului județean Hunedoara 

 
 

CONTRACT- cadru 
DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC 

JUDEŢEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE 
 

Nr._________din data de ____________ 
 

Traseul/Grupa de trasee____________________________  
 
 
ART.1  Părţile contractante:  

1.1. Consiliul Judeţean Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. 1 
Decembrie 1918,  nr.28, judeţul Hunedoara, reprezentat prin domnul MIRCEA IOAN 
MOLOŢ, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara în calitate de concedent, pe 
de o parte,  
şi  

1.2. Societatea comerciala ________________________________, cu 
sediul în ________________________________, înregistrată la Oficiul Registrului  
Comerţului sub nr._______________, CUI_________reprezentată prin 
_______________________ având funcţia de _____________________, în calitate 
de concesionar, pe de altă parte.  

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Hunedoara 
nr.229/2012 modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.154/2013  
și Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.177/2013;  

În temeiul prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu 
modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 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 și completările ulterioare, ale 
Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului–
cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini – cadru al 
serviciilor de transport public local, ale Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. 
nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi 
modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, ale 
Ordinului preşedintelui Autorităţii de Reglementare pentru Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice nr.263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public locala, 
ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheiat prezentul contract.  

 
ART. 2 Obiectul contractului:  

Obiectul contractului îl constituie delegarea prin concesiune, a gestiunii 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pe traseul 
/grupa de trasee ________________________, în conformitate cu obligaţiile 
asumate prin prezentul.  

 



 
ART. 3 Durata contractului:  

3.1. Durata prezentului contract este de _______ ani, începând cu data de 
_________________ și până la data de __________________, în concordanță cu 
durata de valabilitate a licenței de traseu.  

3.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ____________.  
 
 

ART. 4 Drepturile şi obligaţiile părţilor:  
 
Drepturile părţilor 
  
4.1. Concedentul are următoarele drepturi:  
a) să actualizeze  programul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, în conformitate cu cerinţele de transport;  
b) să analizeze, să verifice și să aprobe documentațiile justificative privind stabilirea, 
ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie propuse de concesionar, în corelare cu 
reglementările în vigoare, respectiv să refuze în condiţii justificate, aprobarea 
stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse de concesionar;  
c) să convoace pentru audieri concesionarul, în vederea stabilirii măsurilor necesare 
pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciului, precum şi în 
vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii;  
d) să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport 
public judeţean;  
e) să sancţioneze concesionarul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la 
parametrii de performanţă, eficienţă şi calitate, stabiliți prin Regulamentul serviciului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate ,Caietul de sarcini al 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul 
Hunedoara aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.______ și 
prin prezentul contract şi nu asigură continuitatea serviciului;  
f) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu 
privire la modul de intreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea 
concedentului, încredinţate pentru realizarea serviciului;  
g) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestatea serviciului 
şi să ia masurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de 
performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;  
h) să păstreze, pe durata derulării prezentului contract, în conformitate cu atribuţiile 
ce-i revin potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi 
strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului şi a sistemului de transport public 
judeţean, precum şi dreptul de a supraveghea şi controla modul de desfăşurare a 
serviciului cu privire la:  
- respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de concesionar, 
inclusiv în relaţia cu utilizatorii;  
- derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute şi a orarelor zilnice 
şi săptămânale;  
- dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport public judeţean, precum şi 
modul de administrare, exploatare şi menţinere în funcţiune a acestuia;  
- respectarea procedurilor de formare, stabilire şi ajustare periodică a tarifelor pentru 
serviciul de transport public judeţean;  
 



- calitatea serviciului furnizat/prestat;  
- indicatorii de performanţă ai serviciului furnizat/prestat.  
i) în cazul unor abateri grave a concesionarului , concendentul , poate după caz 
rezilia prezentul contract și poate solicita motivat emitentului retragerea licenței de 
traseu. 
4.2. Concesionarul are următoarele drepturi:  
a) să întrerupă prestarea serviciului de transport public judeţean în cazul 
nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, cu obligaţia de a notifica 
întreruperea prestării serviciului cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta;  
b) să încaseze tarifele aferente transportului public judeţean de călători prestat;  
c) să propună actualizarea tarifelor aferente transportului public judeţean, în condiţiile 
legii;  
d) are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura 
publică (străzi, poduri, pasaje denivelate, etc.);  
e) pe durata prezentului contract, concesionarul are exclusivitate pe traseele 
atribuite;  
f) să efectueze, cu informarea şi aprobarea concedentului, modificări temporare 
(suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu etc.) în 
deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii 
sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră;  
g) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform 
legislatiei in vigoare, să se poată adresa instanţei competente.  
h) să solicite concesionarului  actualizarea programului de transport public județean 
de persoane, prin curse regulate pentru traseele pentru care deține licența de traseu, 
în funcție de nevoile de deplasare ale populației; 
 
Obligaţiile părţilor  
 
4.3 Concedentul are următoarele obligaţii:  
a) să asigure, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public 
judeţean desfăşurat de concesionar;  
b) să stabilească traseele sau după caz, grupele de trasee şi programele de 
transport;  
c) să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare, altele 
decât cele publice, cu privire la activitatea concesionarului;  
d) să informeze concesionarul, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura 
rutieră pe traseele cuprinse în programele de transport, deservite de acesta;  
e) să verifice în perioada derulării contractului, modul în care sunt respectate 
clauzele acestuia de către concesionar;  
f) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 
contract;  
g) să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă 
atingere drepturilor sau intereselor concesionarului;  
h) să respecte angajamentele asumate faţa de concesionar prin clauzele 
contractuale stabilite prin prezentul contract.  
 
 
 
 
 



4.4. Concesionarul are următoarele obligaţii:  
a) să asigure dotarea şi asigurarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii necesare 
parcului de mijloace de transport;  
b) să asigure respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de transport 
impuse; să utilizeze în perioada de valabilitate a programelor de transport, la 
efectuarea curselor de pe traseele atribuite numai autovehiculele înscrise la 
atribuirea traseelor din judeţ, pentru care au obţinut licenţe de traseu, iar înlocuirea 
unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut licenţe de traseu pe 
perioada de valabilitate a programului de transport este permisă numai cu un 
autovehicul care are cel puţin aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de 
transport şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al autovehiculului înlocuit, 
după notificarea consiliului judeţean. 
c) să asigure menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalaţiilor 
auxiliare şi a curăţeniei;  
d) să respecte obligaţiile prevăzute în prezentul contract, în regulamentul pentru 
efectuarea transportului public judeţean prin curse regulate, în caietul de sarcini al 
serviciului de transport public judeţean prin curse regulate şi legile în vigoare;  
e) să asigure tipărirea şi eliberarea legitimaţiilor de călătorie, în condiţiile legii;  
f) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;  
g) să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract;  
h) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor în efectuarea serviciului 
de transport public local;  
i) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport 
public judeţean;  
î) să efectueze transportul public de persoane în condiţii de calitate, siguranţă, 
regularitate şi confort;  
j) să fundamenteze şi să supună spre aprobare Consiliului Judeţean Hunedoara 
tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de transport public judeţean de călători;  
k) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport 
deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare privind asigurările;  
l) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie 
deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;  
m) să aplice normele de protecţia muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul 
serviciului contractat;  
n) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informaţiile privind 
executarea serviciului concesionat şi modul de exploatare al mijloacelor de transport;  
o) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice 
pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de 
circulaţie şi a prevederilor reglementarilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră;  
p) să deţină la sediul social documentele prevazute de lege;  
r) să furnizeze concedentului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate 
informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării 
serviciului de transport public judeţean;  
s) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse 
din culpă, conform prevederilor legale;  
ș) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi 
periodice ale propriilor angajaţi;  
t) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la 
reducerea costurilor de operare;  



ț) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienta economică;  
u) să asigure corelarea tarifului de transport cu gradul de confort şi siguranţa a 
mijlocului de transport;  
v) la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungerea la 
termen, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării 
activităţii, în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către 
concedent sau de alt concesionar, dar nu mai mult de 90 de zile;  
w) să respecte orice prevederi care derivă din reglementarile legale în vigoare, din 
hotarârile Consiliului Judeţean Hunedoara şi Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Hunedoara.  
x)să asigure afișarea în fiecare stație a orelor de circulație a mijloacelor de transport 
proprii cu care efectuează serviciul de transport public de persoane prin curse 
regulate și opresc în stația respectivă; 
y) să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, plasată la loc vizibil în fața 
mijlocului de transport, cu indicarea executantului, caracterului cursei și 
nominalizarea capetelor de traseu între care se execută cursa respectivă; 
z)mijloacele de transport, pe părțile laterale, vor avea inscripționată denumirea 
concesionarului; 
q) să utilizeze pe timpul transportului placa de traseu, plasată la loc vizibil, în faţa 
mijlocului de transport, cu indicarea faptului că autovehiculul este „destinat serviciului 
de transport public judeţean”.      
 
ART.5  Programul lucrărilor de investiţii:  

Programul lucrărilor de investiţii, reparaţii şi întreţinerea curentă în 
modernizări, reabilitări ale drumurilor judeţene, se va face în conformitate cu 
obiectivele programelor de investiţii stabilite de consiliul judeţean.  

 
ART.6 Tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a 
acestora:  

Tarifele practicate sunt cele aprobate prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean Hunedoara. Procedura de stabilire, modificare sau ajustare a tarifelor 
pentru serviciile de transport public judeţean de persoane se face potrivit prevederilor 
legale în vigoare. La data prezentului contract se aplică dispoziţiile Ordinului 
Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 
ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 
persoane. 

  
ART.7  Nivelul redevenţei sau al altor obligaţii:  
 Nu este cazul.  
 
ART. 8  Răspunderea contractuală:  
8.1. Nerespectarea de către partile contractante a obligaţiilor prevazute în prezentul 
contract de concesiune atrage raspunderea contractuală a părţii în culpă.  
8.2. Cuantumul despăgubirilor stabilite în sarcina părţii în culpă pentru 
neândeplinirea oricăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract, se vor 
determina potrivit legii.  
 
 
ART. 9 Forţa majoră:  



9.1.  Forţa majoră, definita conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.  
9.2. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 
sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii 
care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.  
9.3.  Partea care invoca forţa majoră este obligata să notifice celeilalte părţi în termen 
de 5 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui.  
9.4. Dacă în termen de 30 zile consecutiv de la producerea evenimentului, 
imposibilitatea de executare nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea 
de plin drept a prezentului contract de concesiune, fără ca vreuna dintre ele să 
pretindă plata vreunei despăgubiri.  
9.5.  Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţa majoră nu 
atrage pentru nici una din părţi penalizări sau alte compensaţii.  
 
ART. 10 Clauza contractuală privind protecţia mediului:  
Concesionarul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să 
respecte legislaţia şi reglementările legale în vigoare privind protecţia mediului.  

 
ART. 11 Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale:  
11.1.  Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiţional 
încheiat intre părţile contractante.  
11.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului 
contract de concesiune, cu notificarea prealabila cu 30 de zile a concesionarului, din 
motive excepţionale legate de interesul naţional sau judeţean, după caz;  
11.3. Operatorul de transport rutier are dreptul să efectueze, cu informarea şi 
aprobarea autorităţilor administraţiei publice judeţene, după caz, modificări temporare 
(suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri de traseu, etc.) în 
deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii, 
sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura rutieră .  
11.4. În cazul în care orice prevederi ale acestui contract devin discordante cu 
reglementările sau legislaţia naţională sau din Uniunea Europeană, contractul poate 
fi modificat. Acest lucru nu va afecta valabilitatea altor clauze ale acestui contract. 
Părţile vor modifica acele clauze contradictorii în sensul scopului acestui contract, cât 
mai repede posibil.  
 
ART.12 Condiţii de restituire sau repartiţie a bunurilor la încetarea contractului 
de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate:  
Nu e cazul.  
 
ART. 13  Menţinerea echilibrului contractual:  
Raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul 
echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate 
concesionarului şi obligaţiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.  
 
ART. 14 Rezilierea contractului:  
14.1. Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată 
nerespectarea repetată de către concesionar a obligaţiilor contractuale;  
14.2 Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul dacă constată  
săvârşirea de către operatorul de transport rutier a  unui număr de 3 abateri efectuate 



în prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, 
prin notificare către concesionar, făra intervenţia nici unei autorităţi sau instituţii. 
14.3. Pact comisoriu expres – în caz de neexecutare, contractul se consideră 
desfiinţat de drept la solicitarea concedentului, fără punere în întârziere şi fără orice 
altă formalitate prealabilă, în cazul în care concesionarul nu-şi execută obligaţiile 
contractuale.  
14.4. În cazul unor abateri grave ale concesionarului, concedentul poate rezilia 
contractul şi/sau poate solicita motivat emitentului retragerea licenţei de traseu sau 
autorizaţiei, după caz.  
 
ART.15 Administrarea patrimoniului public şi privat preluat:  
Nu e cazul.  
 
ART.16 Structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia:  
Cu respectarea reglementărilor legislaţiei în vigoare.  
 
ART. 17 Condiţii de exploatare a sistemului:  
Sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare privind transporturile rutiere, care 
constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării 
fluente a transporturilor rutiere de persoane.  
 
ART. 18 Interdicţia subdelegării şi cesionarea contractului:  
18.1. Se interzice concesionarului să încheie cu terţi, contracte de subdelegare 
având ca obiect prestarea serviciului delegat.  
18.2. Cesionarea contractului de delegare de către concesionar unei alte societati nu 
este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, 
fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii aparţinând concesionarului, cu aprobarea 
concedentului şi corelată cu respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a gestiunii.  
 
ART. 19 Încetarea contractului:  
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:  
a) la expirarea duratei stabilite prin contract;  
b) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute în regulamentul pentru efectuarea 
transportului public judeţean prin curse regulate şi în caietul de sarcini al serviciului 
autorităţii judeţene de transport ;  
c) în cazul renunţării la licenţa de traseu, care se poate face la cererea expresă a 
operatorului de transport şi va fi depusă la agenţia ARR emitentă, precum şi la 
autoritatea administraţiei publice judeţene;  
d) în cazul retragerii licenţei de traseu de către agenţia ARR emitentă;  
e) în cazul subconcesionării serviciului public.  
f) în cazul renunțării la licența/licențele de traseu (în cazul în care prezentul contract 
are ca obiect delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate pe o grupa de trasee, renunțarea la una 
sau mai multe licente de traseu duce la încetarea de drept a prevederilor contractului 
pentru toată grupa de trasee din care face parte traseul/traseele respective);. 
g) În condiţia în care pe unul sau pe mai multe trasee din grupa din prezentul 
contract se realizează , se modernizează şi funcţionează o nouă infrastructură de 
transport public judeţean a concendentului, prezentul contract încetează de plin 
drept,  fără nici o intervenţie a unei instituţii sau autorităţi, fiind necesară doar o 
notificare din partea concendentului. 



 
ART. 20 Legea aplicabilă contractului /Instanţa competentă :  
Prezentul contract se supune legii române şi va fi interpretat în conformitate cu 
aceasta. Toate litigiile rezultând din sau în legătură cu prezentul contract se vor 
soluţiona de către instanţele competente de la sediul concedentului.  
 
ART. 21 Dispoziţii finale:  
21.1. Concesionarul trebuie să realizeze serviciul de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate folosind mijloace de transport care să respecte 
prevederile legale cu privire la siguranţa în trafic şi protecţia mediului.  
21.2. Concesionarul deţine şi va continua să deţină licenţa de transport valabilă, iar 
mijloacele de transport pe care concesionarul le va utiliza pe durata contractului, vor 
îndeplini condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.  
21.3. Prezentul contract are ca anexe urmatoarele:  
a) caietul de sarcini al serviciului;  
b) regulamentul serviciului;  
c) lista tarifelor practicate de către operatorul de transport pe traseul/grupa de trasee.  
21.4. Limba care guvernează contractul, este limba română.  
21.5. Comunicări:  
-Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 
sa fie transmisă în scris.  
-Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în   
momentul primirii.  
-Comunicările dintre părţi se pot face prin adresă scrisă, telefon, fax sau e-mail, cu 
condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.  

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în 2 
(două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
 
 
 
             CONCEDENT,                                          CONCESIONAR, 



 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDETEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.250/2013 
privind aprobarea achiziționării și elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru 

unele obiective de investiții ale consiliului județean, faza studiu de fezabilitate 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate 
al Serviciului tehnic și proiectare, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale consiliului 
judeţean;  
 În conformitate cu  prevederile art.V alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
României nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea 
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative și ale Ordonanței de 
Urgență a Guvernului României nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de achiziție publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
   Art.1  Se aprobă achiziționarea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice la faza 
studiu de fezabilitate, aferente următoarelor obiective de investiții: 

a) Complex de agrement - Parc acvatic ”PETROAQUA” Petroșani; 
b) Complex de agrement - Parc acvatic ”AQUALUPE” Lupeni; 
c) Modernizare DJ 687: Sântuhalm-Hunedoara-Călan, tronson km 0+000-10+090 și 

tronson km 13+150-22+841; 
d) Linie troleibus Deva-Hunedoara; 
e) Linie troleibus Petroșani-Uricani; 
f) Linie troleibus Petroșani-Petrila; 
g) Bază sportivă. 

 Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul achiziții publice și 
proiectare şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.  
 
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
 
 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
HOTĂRÂREA NR.251/2013 

privind aprobarea rectificării  bugetului propriu al Judeţului Hunedoara,  pe anul 2013 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei programe, prognoze buget finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 
          Văzând: 

- adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Hunedoara nr.4204/2013;  
-  propunerea consilierului pe probleme de învăţământ special nr.10442/16.12.2013; 
-  Contul de execuţie al bugetului local emis de Trezoreria Municipiului Deva; 
-  Referatul nr.10532/2013 al Serviciului Dezvoltare Regională şi Integrare Europeană; 

          Conform prevederilor Hotărârii de Guvern privind repartizarea unor sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de 
învăţământ special, precum şi alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi 
municipiul Bucureşti, nr.986/2013; 
  In conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

  Art.1 Se aprobă  rectificarea în sumă de – 4.474,00 mii lei a bugetului propriu al 
judeţului Hunedoara pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 –  9  la prezenta hotărâre. 
 Art.2 Anexele nr.1 -  9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
    
          
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 



























































































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
HOTARÂREA NR.252/2013 

privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite în cadrul bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale spitalelor de interes judeţean, pe anul 2013 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al  Direcţiei programe, prognoze, buget, finanţe, precum şi raportul comisiilor de 
specialitate ale consiliului judeţean; 
 Văzând: 
-  Hotărârea nr.12/2013 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Geoagiu; 
- Hotărârea nr.37/2013 a Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de 
Pneumoftiziologie Brad; 
- Hotărârea nr. 29/2013 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Deva; 

 Potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1043/2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului 
public; 

Conform prevederilor art.5, art.19 şi ale art.49 alin.(5) din Legea privind finanţele 
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1. Se aprobă rectificarea cu suma de  + 85,61 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, precum şi virările de 
credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă rectificarea cu suma de  - 38,79 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad, precum şi virările de 
credite în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr.2  la prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă rectificarea cu suma de  + 17,54 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, precum şi virările de credite 
în cadrul aceluiaşi capitol, conform anexei nr.3  la prezenta hotărâre. 

Art.4  Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către unităţile spitaliceşti  nominalizate  şi 
va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, relaţii 
publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara. 
                                                                                        
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTARAREA NR.253/2013 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate în autoritatea Consiliului 
Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de funcţionare şi dezvoltare pentru 

trimestrul IV al anului 2013 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 Conform Ordinului comun al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Sănătăţii 
nr.1194/858/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a execuţiei 
bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice; 

In conformitate cu prevederile art.49 alin(12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
  Art.1 Se aprobă contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe 
trimestrul IV 2013,  întocmit pe cele două secţiuni, la venituri în sumă de 231.941.775 lei, iar 
la cheltuieli în sumă de 217.312.635 lei, cu un excedent de 14.629.140 lei, conform anexelor 
nr.1 – 2 la prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii, întocmit pe cele două secţiuni, pe trimestrul IV, la venituri în 
sumă de  106.223.377 lei şi la cheltuieli în sumă de 105.628.451 lei, cu un excedent  de 
594.926 lei, conform anexelor nr. 3 - 4  la prezenta hotărâre. 
 Art.3 Se aprobă raportările lunare ale spitalelor de interes judetean conform anexelor 
nr.  5 -  7 la prezenta hotărâre. 

Art.4 Anexele 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.5 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
 
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                      SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 



























































































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTARÂREA NR.254/2013 
privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului împrumuturilor externe şi interne ale 

Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul IV al anului 2013 
 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
consiliului judeţean; 
 În conformitate cu prevederile art.49 alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art.91 alin.(3) lit.a şi ale art.97 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 Art.1 – Se aprobă contul de execuţie al bugetului împrumuturilor externe şi interne 
ale Consiliului Judeţean Hunedoara pe trimestrul IV 2013, conform anexei care face parte 
integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
 Art.2 – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.  
      
  
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 
 



Anexa 
la Hotărârea nr.254/2013

a Consiliului Județean Hunedoara 
Formular: 11/03

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE ȘI EXTERNE
la data de 31.12.2013

- lei -

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod 
indicator

Credite de 
angajament

Credite bugetare

Angajamente 
bugetare 

Angajamente 
legale

Plăți 
efectuate

Angajamente 
legale de plătit

Cheltuieli 
definitive

anuale 
aprobate la 

finele 
perioadei de 

raportare

trimestriale 
cumulate

CREDITE  EXTERNE SI INTERNE   - TOTAL 27.180,00 27.180,00

CREDITE EXTERNE (cod 
51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01) 51.06

Din total capitol:
Autorităţi executive si legislative (cod 51.06.01.03) 51.06.01

Autorităţi executive 51.06.01.03
Aparare(cod 60.06.02) 60.06

Din total capitol:
Aparare nationala 60.06.02

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.05+61.06.50) 61.06
Din total capitol:

Protectia civila si protectia contra incendiilor(protectia civila nonmilitara) 61.06.05
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.06.50

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50) 65.06
Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02) 65.06.03
Învatamânt prescolar 65.06.03.01
Învatamânt primar 65.06.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03) 65.06.04
Învatamânt secundar inferior   65.06.04.01
Învatamânt secundar superior   65.06.04.02
Invatamant profesional 65.06.04.03

Învatamânt  nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04) 65.06.07
Învatamânt special 65.06.07.04

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.06.50
Sanatate (cod 66.06.06+66.06.50) 66.06

Din total capitol:
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01) 66.06.06

Spitale generale 66.06.06.01
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50) 66.06.50

Alte institutii si actiuni sanitare 66.06.50.50
Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50) 67.06

Din total capitol:
Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 
67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.14+67.06.03.30)

67.06.03

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.06.03.02
Muzee 67.06.03.03
Institutii publice de spectacole si concerte 67.06.03.04



Scoli populare de arta si meserii 67.06.03.05
Case de cultura 67.06.03.06
Camine culturale 67.06.03.07

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.06.03.08
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.06.03.12
Centre culturale 67.06.03.14
Alte servicii culturale 67.06.03.30

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.06.50
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15) 68.06

Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.06.04
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.06.06
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50) 68.06.15

Cantine de ajutor social 68.06.15.02
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 68.06.15.50

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)
70.06

Din total capitol:
Locuinte  (cod 70.06.03.01+70.06.03.30) 70.06.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.06.03.01
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.06.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02) 70.06.05
Alimentare cu apa 70.06.05.01
Amenajari hidrotehnice 70.06.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.06.06
Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.06.07

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.06.50
Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06) 74.06

Din total capitol:
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02) 74.06.05

Salubritate 74.06.05.01
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.06.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.06.06
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01) 80.06

Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10) 80.06.01

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.06.01.06
Programe de dezvoltare regională şi socială 80.06.01.10

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50) 81.06
Din total capitol:

Energie termica 81.06.06
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia 81.06.50

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50) 84.06
Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03) 84.06.03
Drumuri si poduri 84.06.03.01
Transport în comun 84.06.03.02
Strazi 84.06.03.03

Transport aerian (cod 84.06.06.02) 84.06.06
Aviatia civila 84.06.06.02

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 84.06.50
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06) 96.06
DEFICIT 99.06



CREDITE INTERNE (cod 
51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07) 27.180,00 27.180,00

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01) 51.07
Din total capitol:

Autorităţi executive si legislative 51.07.01
Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50) 65.07

Din total capitol:
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02) 65.07.03

Învatamânt prescolar 65.07.03.01
Învatamânt primar 65.07.03.02

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03) 65.07.04
Învatamânt secundar inferior   65.07.04.01
Învatamânt secundar superior   65.07.04.02
Invatamant profesional 65.07.04.03

Învatamant postliceal 65.07.05
Învatamânt  nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04) 65.07.07

Învatamânt special 65.07.07.04
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 65.07.50

Sanatate (66.07.06+66.07.50) 66.07
Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01) 66.07.06
Spitale generale 66.07.06.01

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50) 66.07.50
Alte institutii si actiuni sanitare 66.07.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50) 67.07
Din total capitol:

Servicii culturale                                                                                                    (cod 67.07.03
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.07.03.02
Muzee 67.07.03.03
Institutii publice de spectacole si concerte 67.07.03.04
Scoli populare de arta si meserii 67.07.03.05
Case de cultura 67.07.03.06
Camine culturale 67.07.03.07
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 67.07.03.08
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.07.03.12
Alte servicii culturale 67.07.03.30

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.07.50
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15) 68.07

Din total capitol:
Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.07.04
Asistenta sociala pentru familie si copii 68.07.06
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50) 68.07.15

Cantine de ajutor social 68.07.15.02
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 68.07.15.50

Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                                                       (cod 
70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

Din total capitol:
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30) 70.07.03

Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.07.03.01
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.07.03.30

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02) 70.07.05
Alimentare cu apa 70.07.05.01
Amenajari hidrotehnice 70.07.05.02

Iluminat public si electrificari rurale 70.07.06



Din total capitol:
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

Din total capitol:
Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

Din total capitol:

Din total capitol:
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

Transport aerian (cod 84.07.06.02)
Aviatia civila 84.07.06.02

DEFICIT 99.07

clasificaţiei economice.

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.07.07
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.07.50

74.07Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07.05
Salubritate 74.07.05.01
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.07.05.02

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.07.06
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 ) 80.07

80.07.01
Prevenire si combatere inundatii si gheturi 80.07.01.06

Combustibil şi energie (cod 81.07.06 ) 81.07

Energie termică 81.07.06
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 ) 84.07 27.180,00 27.180,00

84.07.03 27.180,00 27.180,00
Drumuri si poduri 84.07.03.01 27.180,00 27.180,00
Transport în comun 84.07.03.02
Strazi 84.07.03.03

84.07.06

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07) 96.07

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol şi paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform 



ROMANIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

HOTĂRÂREA NR.255/2013 
privind aprobarea achiziției de activitati juridice de asistență și reprezentare a 

intereselor Consiliului Județean Hunedoara și /sau a Unității Administrativ 
Teritoriale – Județul Hunedoara în justiție, pe anul 2014 

 
 

 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al compartimentului de resort din cadrul consiliului judeţean, precum şi avizul 
comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean;  
 În conformitate cu prevederile art.21 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și respectiv art. I alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
  Art.1 Se aprobă achiziţia de activități juridice, de asistență și reprezentare a 
intereselor Consiliului Județean Hunedoara și/sau a Unității Administrativ Teritoriale – 
Județul Hunedoara, în justiție pe anul 2014, potrivit Anexei la prezenta. 
           Art.2 În aplicarea prevederilor art.1, se împuternicește Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara și/sau Administratorul public, după caz, să semneze în numele și 
pentru județul Hunedoara, contractul de prestări servicii juridice și delegația de 
reprezentare pentru fiecare dosar de tipul stabilit la art.1. 
          Art.3 Sumele necesare plății serviciilor prevăzute la art.1 se vor suporta din 
bugetul propriu al județului Hunedoara din capitolul 51.02. ”Autorități publice și acțiuni 
externe”, titlul ”Bunuri și servicii” – 20.25 ”Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din 
acțiuni”. 
          Art.4 Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie 
publică locală, relaţii publice, A.T.O.P. din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Hunedoara. 
  
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
 
 
 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
                                                 HOTĂRÂREA NR.256/2013 

privind aprobarea rectificării şi virărilor de credite bugetare în cadrul bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2013, ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea 

Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 
specialitate al Direcţiei programe, prognoze buget finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând: 
           - propunerea consilierului pe probleme de învăţământ special nr.10442/16.12.2013; 
           - adresa nr.513/2013 a Teatrul Dramatic “Ion D. Sîrbu “ Petroşani; 
  Conform prevederilor Hotărârii de Guvern privind repartizarea unor sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unor unităţi de 
învăţământ special, precum şi alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele judeţe şi 
municipiul Bucureşti, nr.986/2013;  
          În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) şi ale art.49 alin.(5) şi alin.(6) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  Art.1 Se aprobă rectificarea cu suma de  +  39,00 mii lei a bugetului pe anul 2013 al 
Şcolii Gimnaziale “ I.G.Duca “ Petroşani , conform anexei  nr.1  la prezenta hotărâre. 
            Art.2. Se aprobă rectificarea cu suma de  + 2,00  mii lei a bugetului pe anul 2013 al 
Şcolii Gimnaziale “ Dr. Aurel Vlad “ Orăştie, conform anexei nr. 2  la prezenta hotărâre. 
            Art.3 Se aprobă rectificarea  cu suma de + 9,00 mii lei a bugetului pe anul 2013 al 
Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre. 
            Art.4 Se aprobă rectificarea cu suma de + 15,87 mii lei a bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2013 al Teatrului Dramatic “ Ion D.Sîrbu “ Petroşani precum şi virările de 
virările de credite bugetare conform anexelor nr.  4 -  6 la prezenta hotărâre. 
  Art.5 Anexele nr.1 -  6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.6 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Direcţia programe, prognoze, buget, 
finanţe şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică locală, 
relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara.                                                      
  
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                          Daniel Dan 
                                                             
 
Deva, la 20 decembrie 2013 











































































































ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

HOTĂRÂREA NR.257/2013 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management pentru 

ocuparea postului de manager al Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate al compartimentului de resort, precum şi raportul Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Judeţean Hunedoara; 

Văzând adresele nr.1107/2013 a Ansamblului Folcloric Național ″Transilvania″  Baia 
Mare, nr.406/2013 a Ansamblului Artistic ″Baladele Deltei″ Tulcea, nr.4906/2013 a Centrului 
de Cultură și Artă al Județului Timiș şi nr.1627/2013 a Ansamblului Artistic Profesionist 
″Doina Gorjului″- Târgu Jiu;  
  Conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.1301/2009 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 
management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de 
activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, 
pentru instituțiile publice de cultură; 
  În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 
managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.269/2009 ; 
 În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1 lit.d şi alin.5 lit.a pct.4 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile 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 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 
proiecte de management şi Caietul de obiective pentru  ocuparea postului de manager al 
Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, conform anexelor   nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 
  Art.2 Numeşte pe domnul Stoian Dan, ca reprezentant al Consiliului Judeţean 
Hunedoara în comisia de concurs şi pe domnul Dan Daniel,  ca reprezentant al Consiliului 
Judeţean Hunedoara în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de proiecte 
de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului 
Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara. 
  Art.3 Se numeşte Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor 
pentru concursul de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de 
manager al Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii 



Tradiționale Hunedoara, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din  prezenta 
hotărâre.  

Art.4 Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara pentru a 
desemna reprezentanţii secretariatului comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pentru  concursul de proiecte de management organizat  pentru instituţia 
publică de cultură indicată în prezenta. 
 Art.5 - Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Biroul resurse umane, salarizare 
șigestiunea funcției publice şi se va comunica celor interesaţi prin grija Serviciului 
administraţie publică locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Hunedoara. 
 
 
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                                Daniel Dan 
                                                             
 
 
 
 
 
 
Deva, la 20 decembrie 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Anexa nr.1 la 
              Hotărârea nr. 257/2013  

   a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENT 
de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management  pentru ocuparea postului de manager al Ansamblului Profesionist 
"Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara 

 
 
 

     CAP. I  Dispoziţii generale 
ART. 1  
 Concursul de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al 

Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara 
aflat în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, denumit în continuare autoritatea,  se 
organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 
privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, precum şi cu cele ale 
prezentului regulament. 

ART. 2  
Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar, 

stabilit cu respectarea dispoziţiilor art.9 din ordonanţa de urgenţă: 
    a)23.12.2013 aducerea la cunoştinţa publică a : condiţiilor de participare la concurs,  

caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum şi a datelor de depunere a 
mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului; 
         b) 24.12.2013 - 30.01.2014 - depunerea  proiectelor de management de către 
candidaţi; 
               c)31.01.2014  - 11.02.2014 - analiza proiectelor de management ; 
               d) 12.02.2014  - susţinerea  proiectelor de management în cadrul interviului . 
 
     CAP.II  Organizarea şi funcţionarea comisiei de concurs  
     ART. 3 (1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din: 
          a) 1 reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara; 
         b) 2 specialişti, desemnaţi în funcţie de tipul de instituţie publică de cultură.     
     (2) Membrii Comisiei sunt numiţi prin prezenta hotărâre a Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
     ART. 4 (1) Comisia are următoarele atribuţii principale: 
           a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind 
identitatea autorului ; 
           b) analizează  proiectele de management depuse de candidaţi, pe baza caietului 
de obiective şi a criteriilor de evaluare a proiectului de management, acordând note pentru 
fiecare etapă a concursului; 
           c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape; 



       d) certifică, prin semnătura membrilor, toate actele şi documentele Comisiei, 
întocmite de secretarul Comisiei. 
     (2) Comisia poate formula recomandări autorităţii privind durata contractului de 
management, în limitele prevăzute la art.11 alin.2 lit. d) din ordonanţa de urgenţă, şi, după 
caz, privind conţinutul acestuia. 
     (3) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale. 
     ART. 5 (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de un reprezentant din cadrul  
Compartimentului salarizare, resurse umane. 
     (2) Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii: 

a) asigură condiţiile tehnico-organizatorice pentru desfăşurarea concursului; 
b) verifică legalitatea şi conformitatea actelor depuse de candidaţi; 
c) elimină, pe bază de proces – verbal, mapele de concurs incomplete şi care 

conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe candidaţii 
în cauză;  

d) certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, 
pe baza documentelor originale; 

e) întocmeşte pentru membrii Comisiei declaraţiile de confidenţialitate; 
f)     transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaţilor cu 

dosare admise; 
g) participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot; 
h) consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota obţinută de 

fiecare candidat; 
i) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a 

concursului, în termenul prevăzut la art.19 alin.2 din ordonanţa de urgenţă; 
j) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal al concursului, 

consemnând, după caz, recomandările Comisiei; 
k) aduce la cunoştinta candidaţilor nota obţinută în prima etapă a concursului, în 

scris,  în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia şi asigură afişarea acesteia la 
sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice 
de cultură; 

l)   aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului în termen de 24 
de ore de la încheierea ultimei etape şi asigură  afişarea acestuia  la sediul autorităţii, 
la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii; 

m) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei 
nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termenul prevăzut la 
art.20 alin.4 din ordonanţa de urgenţă.  

 
 
     CAP. III  Analiza şi notarea proiectelor de management 
     Rezultatul concursului 
 
     ART. 6 (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele de management primite în 
format electronic şi/sau pe suport hârtie de la secretariat. 
     (2) Analiza şi notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din 
caietul de obiective, prevăzute la art.12 din ordonanţa de urgenţă. 
     (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în 
cadrul cărora membrii acesteia: 
     a) analizează caietul de obiective şi stabilesc punctajul de evaluare pentru criteriile în 
baza cărora se notează  proiectele de management şi interviul; 
     b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a 
concursului; 



     c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul 
interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi; 
     (4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către 
secretariat cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acestora. 
     ART. 7 (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei de 
note, de la 1(unu) la 10(zece), pentru fiecare etapă. 
     (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru al Comisiei, se calculează prin 
aplicarea formulei stabilite conform ordonanţei de urgenţă, în cadrul şedinţelor prevăzute la 
art.6 alin.3. 
     (3) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor 
acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei. 
    [Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x 
    x - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs. 

  
 
     CAP. IV  Soluţionarea contestaţiilor 
     
     ART. 8 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii cu privire la modul de respectare 
a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la Compartimentul salarizare, 
resurse umane în termen de 3(trei) zile lucrătoare, de la data aducerii la cunoştinţă a 
rezultatului concursului. 
     ART. 9 (1) Contestaţiile se soluţionează în termenul prevăzut la art.20 alin.3 din 
ordonanţa de urgenţă. 
     (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri, respectiv: 
           a) - 1 reprezentant al Consiliul Judeţean Hunedoara; 
           b) – 2 specialişti, desemnaţi în funcţie de tipul de instituţie publică de cultură.  

(3) Membrii Comisiei sunt numiţi prin prezenta hotărâre a Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
 (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor  are următoarele atribuţii: 

a) verifică depunerea contestaţiei, în termenul prevăzut de lege; 
b) verifică dacă persoana care depune contestaţia, îndeplineşte condiţia impusă de  

art.20 alin.1 din ordonanţa de urgenţă; 
c)  întocmeşte  procesul verbal al şedinţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
d) comunică petetentului, în termenul  legal, răspunsul la contestaţie. 

 
     CAP. V  Încheierea contractului de management 
 
     ART. 10 (1) Compartimentul salarizare, resurse umane asigură întocmirea contractului 
de management, cu respectarea termenului prevăzut de ordonanţa de urgenţă. 
 (2) Contractul de management va fi vizat de legalitate de către Serviciul juridic- 
contencios şi relaţii cu consiliile locale şi contrasemnat de către Secretarul Judeţului. 
      
 
 
 

- // - 
 



      
                     ANEXA NR.2 

                                                                  LA HOTĂRÂREA NR.257/2013 
                          A CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA 

 

 
CAIET DE OBIECTIVE 

pentru  concursul de proiecte de management organizat pentru Ansamblul 
Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara 

 
 
 

  Perioada de management este de 5 ani, începând cu data semnării contractului de 
management. 
 
I.  OBIECTIVELE ȘI MISIUNEA INSTITUȚIEI 
I.1. SUBORDONAREA 
 În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 46/2013, 
Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara funcționează în subordinea Consiliului Județean Hunedoara ca instituție publică 
de cultură, cu personalitate juridică și care valorifică folclorul tradițional românesc 
desfășurând activități în domeniul culturii tradiționale pentru conservarea, transmiterea și 
valorificarea faptelor de cultură populară și ca instituție –gazdă de spectacole și/sau 
concerte. 
 Finanțarea Ansamblului Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara se realizează din subvenții acordate de la  bugetul Județului 
Hunedoara, din venituri proprii, precum și din alte surse, potrivit prevederilor legale. 
I.2. OBIECTIVELE INSTITUȚIEI 
  Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara  urmărește realizarea următoarelor obiective: 

- oferirea de produse și servicii culturale diverse în scopul creşterii 
gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 
- conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare 
a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural în ţară şi străinătate; 



- valorificarea culturii tradiţionale româneşti la nivel naţional şi 
internaţional; 
- promovarea obiceiurilor și tradiţiilor populare, precum şi a creaţiei 
populare, specifice fiecărei zone etnofolclorice din judeţul Hunedoara; 
- păstrarea şi cultivarea specificului zonal; 
- promovarea turismului cultural de interes local; 
- dezvoltarea cooperării şi schimburilor culturale pe plan zonal, naţional şi 
internaţional. 

 
I. 3.  MISIUNEA INSTITUȚIEI 
 Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, promovează valorile culturale autohtone, încurajează tinerele talente, asigură 
realizarea și exploatarea bunurilor culturale, a spectacolelor folclorice, precum și susținerea 
culturii hunedorene. 
 Sub egida Consiliului Județean Hunedoara, Ansamblul Profesionist “Drăgan 
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara participă la realizarea 
diferitelor proiecte culturale, acționând pe baza principiilor fundamentale care guvernează 
sfera culturii și artei: autonomia culturii; primordialitatea valorii; ocrotirea și valorificarea 
patrimoniului cultural local și național; șansa egală de cultură; identitatea culturală națională 
în circuitul mondial de valori. Ca instituție de cultură, prin activitățile desfășurate, Ansamblul 
Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara se 
dresează tuturor colectivităților socio-profesionale cu scop de serviciu cultural și educațional 
permanent. 
 
II. EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIO-CULTURALE ALE COMUNITĂȚII ÎN CARE 
INSTITUȚIA ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA 
 Județul Hunedoara este situat în partea central-vestică a țării, într-o zonă de masive 
montane, despărțite de depresiuni și culoare intramontane. Ansamblul Profesionist „Drăgan 
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara, își desfășoară activitatea în 
municipiul Deva, reședința județului Hunedoara , care în timp a devenit un centru cultural  al 
județului, aici concentrându-se un  număr mare de instituții de cultură , inițiative culturale, 
persoane ocupate  de fenomenul cultural, în general întregul context al municipiului fiind 
favorabil evenimentelor culturale.   
 Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara ca instituție de cultură valorifică folclorul tradițional românesc desfășurând 



activități în domeniul culturii tradiționale pentru conservarea , transmiterea și valorificarea 
faptelor de cultură. 
 
III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI 
 
 Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara are ca scop cultivarea valorilor artistice și estetice ale creației populare și a 
culturii tradiționale, conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice, tehnice, ale 
comunităților locale, precum și ale patrimoniului cultural în care trăim, stimularea creativității 
, a talentului , a inovației și dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și 
internațional. 
 Prin activitățile ce se vor desfășura, Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara își propune creșterea gradului de acces al 
tinerilor și satisfacerea nevoilor culturale ale acestora precum și o mai bună cunoaștere a 
dansului și cântecului popular de pe aceste meleaguri. 
 De asemenea, își va focaliza atenția spre publicul iubitor de tradiție folclorică , 
oferindu-i spectacole ce vor promova elementele autentice de cântec și joc popular atât în 
județul Hunedoara cât și în țară și străinătate. 
 
A.  DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ȘI SPECIFICUL INSTITUȚIEI 
 
III.1.  OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
 Ansamblul Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, este instituție publică de cultură care organizează și desfășoară următoarele 
activități:  

- realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de 
divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi alte 
asemenea; 
- iniţierea şi desfăşurarea programelor culturale de conservare şi 
promovare a culturii tradiţionale a judeţului Hunedoara; 



- întocmirea proiectelor şi programelor de promovare, de punere în 
valoare a patrimoniului cultural, precum şi de transmitere a valorilor 
morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale; 
- desfăşurarea de programe adecvate de valorificare a obiceiurilor 
tradiţionale zonale; 
- prezentarea de producţii proprii în cadrul festivalurilor, sărbătorilor  şi 
a altor manifestări cultural – artistice; 
- colaborarea cu alte instituţii, cu artişti liber profesionişti şi cu alte 
personalităţi în domeniu. 

  
 Consiliul Județean Hunedoara, prin activitatea Ansamblului Profesionist „Drăgan 
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara asigură: 

- dezvoltarea și susținerea de programe și proiecte împreună cu alte unități de cultură; 
- realizarea diverselor manifestări artistice, care urmăresc să promoveze elementele 

autentice de cântec și joc popular din toate zonele etnofolclorice din  județul 
Hunedoara precum și din alte zone etnofolclorice din țară; 

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional. 
 

III.2. STRUCTURA EXISTENTĂ 

III.2.1. SCURT ISTORIC 

 Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara este instituție publică de cultură nou înființată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Hunedoara nr. 46/2013, fiind organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
de Urgenţă nr. 118 /2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
143/2007, ale Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 
activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin 
Legea nr. 353/2007. 

 
III.2.2. PREZENT 
 Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara este structurat în două secții și un compartiment. Secția orchestră este compusă 
din dirijor, artiști instrumentiști și instrumentiști, iar secția dansuri  este compusă din 
dansatori, precum și un compartiment secretariat-administrativ. 



III.3. PERSONALUL ȘI CONDUCEREA 
III.3.1. PERSONALUL   
 Structura organizatorică și statul de funcții pe anul 2013 au fost aprobate de Consiliul 
Județean Hunedoara prin Hotărârea nr 46/2013. 
 

Nr. crt. Posturi Anul 2013 
 Total 19 

1. Personal de conducere 2 
2. Personal de execuție 17 

 
III.3.1.1.  SCURTĂ DESCRIERE A POSTURILOR DIN INSTITUȚIE PE ANUL 2013:  
 

Funcții de conducere: 
 

 

Manager  1 persoană 
Director artistic 1 persoană 
Funcții de execuție: 
 

 

Dirijor 1 persoană 
Artist instrumentist 1 persoană 
Instrumentist 2 persoane 
Dansator 12 persoane 
Inspector de specialitate 1 persoană 
 
 
III.3.1.2.  ALTE INFORMAȚII PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
DIN INSTITUȚIE 
   
 Managementul resurselor umane este asigurat de managerul instituției, de 
directorul artistic și inspectorul de specialitate din cadrul compartimentului 
secretariat-administrativ. 
 
III.3.2. CONDUCEREA INSTITUȚIEI 
 
  În prezent conducerea executivă a Ansamblului Profesionist „Drăgan 
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara este exercitată de 



către managerul interimar, numit prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean 
Hunedoara nr. 94/2013. 
 Managerul controlează și răspunde de întreaga activitate a instituției, pe care 
o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții  și organizații, precum și cu 
persoane fizice și juridice din țară și din străinătate. 
 În exercitarea atribuțiilor sale, managerul este ajutat de  directorul artistic. 
 Managerul are în principal următoarele atribuții:   

- asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; 
- asigură condiţiile de îndeplinire şi respectarea criteriilor de autorizare a instituţiei; 
- elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Județean proiectul de buget al instituţiei; 
- conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile specifice instituţiei; 
- gestionează  bugetul de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor contractului de 
management, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
- este ordonator terţiar de credite; 
- asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate în condiţiile legii; 
- adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al 
instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare; 
- asigură gestionarea şi administrarea patrimoniului instituţiei în condiţiile legii; 
- îndeplineşte obligaţiile aferente proiectului de management, anexă la contractul de 
management; 
- încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei; 
- reprezintă şi angajează instituţia în raport cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi 
străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; 
- elaborează regulamentul de ordine interioară al instituţiei; 
- selectează, angajează, promovează şi concediază personalul salariat al instituţiei, potrivit 
prevederilor legale; 
- hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în 
concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul regulament; 
- întocmeşte şi supune aprobării Consiliului Judeţean, modificările intervenite asupra 
regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei instituţiei, 
ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia; 
- analizează şi aprobă cursuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului 
potrivit legii; 
- hotărăşte, în condițiile legii, modul de ocupare a posturilor vacante cuprinse în statul de 
funcţii; 
- informează trimestrial ordonatorul principal de credite asupra realizării obiectivelor stabilite 
şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce; 
- aprobă şi verifică modul de întocmire a fişele posturilor prevăzute în structura 
organizatorică şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale 
personalului din subordine; 



- stabileşte măsuri privind protecţia muncii, precum şi cunoaşterea de către salariaţi a 
normelor de securitate  a muncii; 
- înfiinţează prin decizie Consiliul de Administraţie şi Consiliul Artistic; 
      -  în exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite decizii. 
               -  în absenţa managerului, ansamblul este condus de o persoană din cadrul                   
instituţiei, desemnată de manager prin decizie scrisă. 
 În cadrul instituției este organizat și funcționează Consiliul de Administrație ca organ 
deliberativ, format din 5 persoane dintre care o persoană este reprezentantul Consiliului 
Județean Hunedoara.  

Consilui de Administrație sprijină activitatea managerului și emite hotărâri asupra : 

- regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a 
organigramei instituţiei; 

- proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei; 
- programelor de activitate şi a direcţiilor de dezvoltare ale ansamblului; 
- colaborărilor ansamblului cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 
- regulamentului de ordine interioară al instituţiei; 
- măsurilor pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, 

potrivit legii. 
 

 Deasemenea, în cadrul Ansamblului Profesionist „Drăgan Muntean” pentru 
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara  funcţionează Consiliul Artistic, ca organ de 
specialitate  cu rol consultativ în domeniul de activitate al instituţiei. Membrii Consiliului 
Artistic sunt numiţi prin decizie de către manager. Consiliul Artistic se întruneşte periodic, la 
convocarea managerului, fiind consultat în stabilirea direcţiilor şi strategiilor necesare 
îndeplinirii indicatorilor proiectului de management şi anume: 

- elaborează propuneri privind strategia culturală a instituţiei, a programelor şi   
proiectelor culturale; 

- vizionează repetiţiile producţiilor cultural – artistice şi a altor manifestări 
culturale aflate în faza de pregătire şi face evaluarea calităţii acestora şi propune 
măsuri privind desăvârşirea lor; 

- propune criterii de performanţă specifice, profesional artistice, reprezentând 
cerinţe de evaluare a posturilor şi a personalului angajat; 

- acordă la solicitare asistenţă de specialitate în domeniul de activitate al 
instituţiei; 



- îndeplineşte alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei. 

 

 

III.3.2.1.  EVOLUȚIA CRITERILOR DE PERFORMANȚĂ ALE CONDUCERII 
INSTITUȚIEI 

CRITERILE DE PERFORMANȚĂ ALE MANAGERULUI 

 

 

Nr. 
Crt. 

Denumirea criterilor de performanță 

1. Cantitatea și calitatea acțiunilor și serviciilor realizate 
2. Gradul de îndeplinire a sarcinilor și lucrărilor în termene 
3. Eficiența lucrărilor și sarcinilor realizate în contextul obiectivelor 

propuse 
4. Adaptarea la complexitatea muncii  

Gradul de creativitate 
5. Analiza  și sinteza riscurilor, influențelor, efectelor și consecințelor 
6. Evaluarea lucrărilor și serviciilor de rutină 
7. Asumarea responsabilității, intesitatea și rapiditatea intervenției în 

realizarea atribuțiilor 
8. Evaluarea nivelului riscului decizional 
9. Capacitatea relațională și disciplina muncii- capacitatea de evitare a 

stărilor conflictuale și respectarea normelor interne 
10. Adaptarea la situații neprevazute 

 

III.4. BUGETUL 

În perioada de la 01.06.2013 la 31.12.2013 

a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Categorii Prevăvut 
(lei) 

Realizat 
(lei) 

(1) (2) (3) (4) 
 Venituri proprii - - 



(totalitatea surselor atrase) 
 Subvenţii/Alocaţii 620.000 620.000 
 Cheltuieli de întreţinere, din care: 

 
- cheltuieli de capital: investiţii 

318.000 
 

63.700 

318.000 
 

63.600 
 Cheltuieli de personal, din care: 

 
-cheltuieli cu claboratori 
 

302.000 
 
- 

192.000 
 
- 

 Cheltuieli pe beneficiar, din care: 
 
- din subvenţie 
 
- din venituri proprii/surse atrase 

620.000 
 

620.000 
 
- 

510.000 
 

510.000 
 
- 

 Alte categorii - - 
 

b)gradul de acoperire din surse atrase şi/sau  din venituri proprii a cheltuielilor institutiei (%): 
- 

c) venituri proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de 
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 
menţionarea celorlaltze facilitaţi practicate: total 0 lei  
- venituri proprii realizate din alte activitaţi ale instituţiei: total 0 lei 
- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autoritati: 
total 0 lei; 

d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii totalul veniturilor(%) – 

e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: P=50,32 / R=37,65 

f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: P=10,27 / R=12,47 

g) gradul de acoperire a salarilor din subvenţie (%):P=100,00 / R=100,00 

h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte conventii civile): 46.177 
lei. 

i) cheltuieli pe beneficiar, din care: 

- din subvenţie: total 510.000 lei 



-din venituri proprii: total 0 lei. 

 

III.5. PROGRAMELE 

 Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara a susținut în anul 2013  un număr de 5 programe pentru perioada 3 august 2013 
– 1 decembrie 2013, după cum urmează: 
 

Nr. 
Crt. 

 

          Program                          Descriere 

1. 
 

 “Festivalul Pădurenilor” 
– Poienița Voinii 

Sărbătoarea a fost organizată în perioada 27 – 28 
iulie la Poienița Voinii, în memoria celui mai mare 
doinitor hunedorean Drăgan Muntean. Evenimentul 
este organizat de Consiliul Județean Hunedoara în 
colaborare cu Primăria comunei Bunila. Festivalul îşi 
propune să ofere fiecărui participant posibilitatea de a 
cunoaşte tradiţia păstrată în vatra satului. 

2. “Dac Fest – Istorie, 
Natură, Cultură” – 
Costești 

În perioada 13-18 august comuna Orăștioara de Sus 
s-a aflat “sub semnul lupului”, o nouă ediție a 
Festivalului Internațional “Dac Fest – Istorie, Natură, 
Cultură” fiind gazduită pe platoul de la Costești, aflat 
la un pas de Cetățiile Dacice din Munții Orăștiei. 
Duminică  publicul iubitor de tradiție a avut parte de un 
spectacol  folcloric susținut de interpreți de marcă a 
cântecului popular românesc. 

3. “Serbările Naționale  
Țebea” 
 

S-a desfășurat în perioada 14 -15 septembrie la  la  
Țebea. Sărbatoarea reprezintă o amplă manifestare 
națională care are ca scop evocarea istorică a marelui 
eroului național Avram Iancu. 



4. “Sărbătoarea 
Taragotului” - ediția a II - 
a 

S-a desfășurat în data de 3 noiembrie în localitatea 
Crișcior. Pe scenă au urcat cei mai cunoscuţi și 
îndrăgiți maeştrii ai taragotului din întreaga țară 
precum și din județul  
Hunedoara, dar și cele mai cunoscute tarafuri din 
judeţ care au încântat publicul prezent la eveniment 
prin suitele lor de virtuozitate. Acompaniamentul a fost 
asigurat de orchestra Ansamblului Profesionist 
“Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara. Evenimentul este organizat 
de Consiliul Judeţean Hunedoara prin Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Hunedoara şi Primăria Comunei Crişcior.  

5. Spectacol dedicat Zilei 
Naționale a României 

Spectacolul a avut loc în centrul istoric al Devei la 1 
decembrie 2013 cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a 
României și a fost susținut de către   Ansamblul 
Profesionist "Drăgan Muntean” pentru Promovarea 
Culturii Tradiționale Hunedoara. Organizatori: Primăria 
Municipiului Deva și Consiliul Județean Hunedoara.  

 

III.6. SITUAȚIA PROGRAMELOR 

Raportarea costurilor proiectelor realizate la 
limitele valorice ale investiţiei în proiecte 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
programului 

Costuri 
prevăzute 

Costuri 
realizate 

mici medii mari 
1.  “Festivalul 

Pădurenilor” – 
Poienița Voinii 

0 0 x   

2. “Dac Fest– Istorie, 
Natură, Cultură” – 
Costești 

15000 13222  x  

3. “Serbările Naționale  
Țebea” 
 

10000 6331 x   



4. “Sărbătoarea 
Taragotului”  ediția a 
II - a 

0 0 x   

5. Spectacol dedicat 
Zilei Naționale a 
României 

0 0 x   

 

 

 B. REGULEMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIEI 

 Regulementul de organizare și funcționare al instituției publice de cultură a 
Ansamblului Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara, este aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 46/2013 și este 
cuprins în anexa nr. 1 la prezentul caiet de obiective. 

 

IV. SARCINI ȘI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT 

IV.1. SARCINI 

Pentru perioada 2013-2018 (durata proiectului de management), managementul va avea 
următroarele sarcini : 

- îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din proiectul de 
management aprobat de comisia de concurs și în conformitate cu 
dispozițiile/hotărârile coordonatorului principal de credite, respectiv 
cele prevazute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc 
funcționarea instituției ; 

- propunerea și îndeplinirea programelor și proiectelor culturale proprii, 
precum și a indicatorilor economici și prezentarea lor spre aprobarea 
autorității publice locale; 

- propunerea și identificarea de resurse în vederea alocării resurselor 
prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al instituției pentru 
dezvoltarea și diversificarea activității culturale, în scopul obținerii de 
venituri extrabugetare, în condițiile reglementărilor în vigoare, 
împreună cu personalul din cadrul instituției; 

- desfășurarea de activități specifice de management cultural cu 
respectarea alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de 
credite; 



- elaborarea și aplicarea de strategii specifice în măsură  să asigure 
desfășurarea în condiții optime a activității curente și de perspectivă; 

- gestionarea și administrarea patrimoniului instituției și păstrarea sa în 
bune condiții; 

- realizarea unor proiecte de mică anvergură cu forțe proprii și cheltuieli 
minime, deplasabile cu ușurință și capabile să răspundă nevoii de a 
susține spectacole sau concerte în diverse spații neconvenționale ; 

- adoptarea de măsuri în vedrea îndeplinirii prevederilor bugetului anual 
de venituri și cheltuieli al instituției în vederea dezvoltării activității ; 

- transmiterea către Consiliul Județean Hunedoara, conform dispozițiilor 
OUG a Guvernului nr 189/2008 privind managemnetul instituțiilor de 
cultură , aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea 
nr. 269/2009 a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor 
necesare ;  

- stabilirea atribuțiilor de serviciu pe compartimente ale personalului 
angajat conform regulamentului intern precum și obligațiilor 
profesionale, individuale de muncă ale personalului, aprobate prin 
fișele de post; 

- asigurarea unui climat profesional favorabil desfășurării activității în 
cadrul instituției; 

- atragerea de parteneriate în vederea realizării obiectivelor propuse; 
- selectarea, angajarea, promovarea și sancționarea personalului din 

instituție; 
- stabilirea de măsuri privind sănătatea și securitatea muncii pentru 

cunoașterea de către salariați a normelor de protecție a muncii. 
 

IV.2. OBIECTIVE 
 
 Pentru perioada 2013-2018 (durata proiectului de management), managementul va 
avea ca obiectiv principal dezvoltarea activității culturale a Ansamblului Profesionist „Drăgan 
Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara  urmărind:  
a)  managementul resurselor umane: 

(i) conducerea instituției asigurată de manager, să fie eficientă, flexibilă , competentă, 
în concordanță cu misiunea instituției; 

(ii) personalul să își îmbunătățească continuu competențele profesionale. În cadrul 
relațiilor de muncă va funcționa principiul egalității de tratament față de toți 
angajații și angajatorii, respectarea drepturilor salariaților și realizarea obligaților 



personalului subordonat. Întocmirea fișelor posturilor prevăzute în structura 
organizatorică pentru a se urmării îndeplinirea sarcinilor și respectarea atribuțiilor 
concrete ale personalului din subordine. 

b) managementul economico – financiar: 
(i)  bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii): bugetul de venituri se 
constituie din subvenții de la bugetul Județului Hunedoara, venituri proprii din activitatea 
instituției și sume atrase ca și donații și sponsorizări; 
(ii) bugetul de cheltuieli  - personal: contracte de muncă/convenții /contracte încheiate în 
baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; 
cheltuieli pentru reparații capitale. 
c) managementul administrativ: 
(i) modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare în funcție de 
reglementările impuse de actele normative; 
(ii) reglementările prin acte normative să fie puse în practică în termenele prevăzute în 
acestea. 
d) managementul de proiect: colaborarea cu instituțiile de cultură din județ și din țară sau 
străinătate pentru elaborarea și valorificarea anumitor proiecte culturale de interes local, 
național sau internațional. 
V. PERIOADA PENRTU CARE SE ÎNTOCMEȘTE PROIECTUL DE MANAGEMENT 
 
 Proiectul întocmit de către candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu 
respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un 
număr de 25 de pagini și anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului 
asupra dezvoltării și evoluției Ansamblului “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii 
Tradiționale Hunedoara pe perioada proiectului de management. 
 În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenelor în înțelesul definițiilor 
prevazute la Art.2 din OUG nr. 189/2008. 
 În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta 
candidatului răspunde la obiectivele și sarcinile formulate în baza prevederilor Art. 12 alin. 1 
din OUG Nr.189/2008, având în vedere următoarele prevederi care reprezintă totodată și 
criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management: 

a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoara activitatea instituția și 
propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent; 

b) analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia; 



c) analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, 
după caz; 

d) analiza situației economico - financiare a instituției; 
e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

instituției, conform sarcinilor și obiectivelor prevăzute la punctul IV; 
f) previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor 

financiare necesare a fi alocate de către autoritate. 
  
 Proiectul structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conțină soluții 
manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltării instituției pe baza sarcinilor și 
obiectivelor. 
 
VI. STRUCTURA PROECTULUI DE MANAGEMENT 
 

A. Analiza socioculturala a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și 
propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent 
 
a.1. instituții/organizații care se adresează aceleiași comunități-prezentare succintă; 
a.2. participarea instituției în/la programe/proiecte europene/internaționale; 
a.3. cunoașterea activității instituției de către comunitatea nebeficiară a acesteia; 
a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovarii imaginii/activității , 
PR/strategii media; 
a.5. reflectarea instituției în presa de specialitate; 
a.6. profilul/portretul beneficiarului actual; 
       - analiza datelor abținute; 
       - estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari (tipul informațiilor, studii, 
cercetări, alte surse de informare); 
a.7. beneficiarul țintă al activităților instituției; 
       - pe termen scurt; 
       - pe termen lung;  

          a.8. descrierea modului de dobândire a cunoașterii categoriilor de beneficiari (tipul 
informațiilor: studii, cercetări, alte surse  de informare); 
          a.9. utilizarea spațiilor instituției; 
          a.10. propuneri de îmbunătățiri ale spațiilor: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, 
după caz. 
B. Analiza activității profesionale  a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 



b.1. analiza programelor/proiectelor instituției; 
b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în țară, la nivel 
național/internațional, în UE, după caz alte state); 
b.3. analiza misiunii actuale a instituției- ce mesaj poartă instituția, cum este percepută, 
factori de succes și elemente de valorizare socială, așteptări ale beneficiarilor etc; 
b.4. concluzii: 
- reformularea mesajului, după caz; 
- descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii. 

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare, după 
caz. 
c.1. analiza reglementărilor interne ale instituției și ale actelor normative incidente; 
c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne și/sau ale actelor normative 
incidente; 
c.3. funcționarea instituțiilor delegării responsabilităților: analiza activității consiliilor 
de conducere *26), după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de 
modificare a limitelor de competențe în cadrul conducerii instituției ; 
c.4. analiza nivelului de perfecționare a personalului angajat – propuneri privind 
cursuri de perfecționare *27) pentru conducere și restul personalului. 
 

    D. Analiza situației economico - financiare a instituției : 
    d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informații 
solicitate/ obținute de la instituție: 
    - bugetul de venituri ( subvenții / alocații, surse atrase / venituri proprii ) ; 
    - bugetul de cheltuieli ( personal : contracte de muncă /convenții / contracte încheiate în 
baza legilor speciale ; bunuri și servicii ; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere ; 
cheltuieli pentru reparații capitale ) ; 
    d.2. analiza comparativă *28) a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate ) în perioada 
/ perioadele indicată / indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informații 
solicitate / obținute de la instituție : 
 
 
 
 



*T* 
 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul 
proiectului 

Denumirea 
Proiectului *29) 

Devizul 
estimat 

Devizul 
realizat 

Observații, 
Comentarii, 

concluzii 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) 
  Proiecte mici     
  Proiecte medii     
  Proiecte mari     
 Total : Total :  Total : Total :  

  
*ST* 
     d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor 
instituției : 
      - analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe 
categorii de bilete / tarife practicate : preț întreg / preț redus / bilet profesional / bilet onorific, 
abonamente, cu menționarea celorlalte facilități practicate ; 
      - analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției ; 
      - analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu 
alte autorități publice locale ; 
     d.4. analiza gradului de creștere a surselor atrase / veniturilor proprii în totalul veniturilor 
; 
     d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor ; 
     d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total ; 
     d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenție / alocație : 
     - ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 
contractele de muncă ( drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile ) ; 
     d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care : 
      - din subvenție ; 
      - din venituri proprii. 
      E.  Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 
instituției, conform sarcinilor și obiectivelor prevăzute la pct. IV : 



       e.1. prezentarea strategiei culturale ( artistice, după caz ) pentru întreaga perioadă de 
management ; 
       e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea și, 
după caz, descrierea *30) fiecărui program, a scopului și țintei acestuia, exemplificări ; 
        e.3. proiecte propuse *31) în cadrul programelor ; 
        e.4. alte evenimente ,activități *32) specifice instituției, planificate pentru perioada de 
management. 
        F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor 
financiare necesar a fi alocate de către autoritate : 
        f.1. previzionarea evoluției economico-financiare a instituției pentru următorii …… ani ( 
perioada proiectului de management ), corelată cu resursele financiare necesar a fi alocate 
din subvenția / alocația acordată instituției de către Consiliul Județean Hunedoara : 

• previzionarea evoluției cheltuielilor de personal ale instituției ; 
• previzionarea evoluției veniturilor propuse a fi atrase de către candidat , cu 

menționarea surselor vizate ; 
       f.2. previzionarea evoluției costurilor, cuprinsă în anexa nr.2, aferente proiectelor ( din 
programele propuse ), prin realizarea unei proiecții financiare privind investițiile preconizate 
în proiecte, cuprinsă în anexa nr.3, pentru întreaga perioadă de management *33)  ( de la 
………. la ………. ) ; 
       f.3. proiecția veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe 
categorii de bilete / tarife practicate, cuprinsă în anexa nr.4. 
   VII. Alte precizări 
   Candidații, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la Ansamblul Profesionist “ Drăgan 
Muntean “ Pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara  (denumirea instituției ) 
informații suplimentare, necesare elaborării proiectelor de management ( telefon 0254 / 
262006, fax 0254 / 262006, e-mail ansambluldraganmuntean@yahoo.com, 
contact@ansambluldraganmuntean.ro ). Relații suplimentare privind întocmirea proiectului 
de management se pot obține și de la ……………( compartimentul de specialitate ) din 
cadrul Consiliului Județean Hunedoara, telefon……………..,fax…………,e-mail………….., 
doamna/ domnul. 
 
 

mailto:ansambluldraganmuntean@yahoo.com
mailto:contact@ansambluldraganmuntean.ro


Anexa nr.  2   la Caietul de obiective 
 

 

TABEL VALORI DE REFERINŢĂ18 

 

 

Categorii de 
investitii în 
proiecte19 

Limite valorice 
ale 

investitiei în proiecte 
din perioada precedenta20  

(de la….…... la ……....) 

Limite valorice ale 
investitiei în proiecte 

propuse21 pentru perioada de management 
(de la …….... la .……. ) 

 

(1) (2) (3) 

Mici (de la …… lei până la ……. lei) (de la …… lei până la ……. lei) 

Medii (de la …… lei până la ……. lei) (de la …… lei până la ……. lei) 

Mari (de la …… lei până la ……. lei) (de la …… lei până la ……. lei) 

 

 

 

 

18Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către 
candidat în urma analizei datelor din subcapitolul III.5.1 din caietul de sarcini (după caz, completate cu informaţii 
solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecția 
financiară şi 2. limite superioare de cheluieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului. 
19Împărţirea pe trei categorii de referinţă (mici, medii, mari ) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de 
management a costurilor legate de proiecte. 
20În lipsa altor informaţii pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5.1 din caietul de sarcini (după caz, completate cu 
informaţii solicitate de la instituţie). 
21Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca 
unitate de referinţă  pentru  un interval de timp prestabilit (perioada de management). 

 

 

 

 



Anexa nr.  3  la Caietul de obiective 
 

TABELUL INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME22 

 

TOTAL 26 

Investiţia în 
program (1)  

Categorii 
de 

investiţii23 
în 

proiecte 

Nr. De 
proiecte în 
primul an 
(anul…..) 

Investiţii 24 
în proiecte 

în primul an 
(anul…..) 

Nr. De 
proiecte în 

anul x 25 

Investiţii în  
proiecte în 

anul x 
Primul 

an 

An
ul 
x 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

     
(2) Programul a) 

…. 27      
  

(3) 

TOTAL 28 

 

 

din care: 

- 
Total nr. 

proiecte în 
primul an 

Total 
investiţie în 
proiecte în 
primul an  

(lei) 

Din care: 

Total nr. 
proiecte în 

anul x 

Total 
investiţie în 
proiecte în 
anul x  (lei) 

Din care: 

- - 

(4) Surse atrase29 -   -  - - 

(5) Bugetul 
autorităţii30 -   -  - - 

 

 
22 Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului 
de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente programelor propuse, pentru întreaga perioadă a 
managementului. 
23 Investițiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de 
referinţă (anexa n. 1.). 
24 Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva 
subcategorie. 
25 Anul ,,x” reprezintă al doilea, al treilea după caz al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de 
perioada de management stabilită de autoritate. Coloanele (5) ci (6) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani 
pentru care se întocmeşte proiectul de management. Candidatul în coloana (5) trebuie să precizeze câte proiecte din 



care categorie doreşte să realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6) valoarea estimată a investiţiei 
în realizarea proiectului. 
26 Se calculează valoarea totală pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) și (8) se vor 
multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management. 
27 Rândul (2) se v-a multiplica în funcție de numărul programelor. Este necesară menționarea denumirii 
programului conform descrierii făcute la pct. e. 3 al proiectului de management. 
28 Se calculează totalul pe coloanele (3), (4). 
29 Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privinţa atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se 
completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-propus, privind atragerea de fonduri din alte surse 
decât bugetul solicitat din partea autorităţii. 
30 Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţii, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către 
autoritate. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.  4  la Caietul de obiective 
 

 

 

TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI 
PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE 

 
 
 

 Nr. de proiecte31 
proprii 

Nr. de 
beneficiari32 Nr. de bilete33 Venituri propuse 

(mii lei) 

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

Anul de 
referinţă34     

Primul an     
Anul x     
Total35     

 
 
 
 
31 Numărul de proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, 
evenimente ocazionale etc. 
32 Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) v-a conţine estimarea privind 
numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitatii. 
33 Coloana (4) v-a conține estimările privind biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se 
înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ întreg/redus, professional, cu 
excepţia biletului onorific cu valoare zero lei). 
34 Rândul “anul de referinţă” v-a cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de sarcini, completate, 
după caz cu informaţii solicitate de la instituţie. 
35 Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de bază. 

 



                                                                                                           Anexa nr.3  la 
                                                     Hotărârea nr.257/2013  

                                     a Consiliului Judeţean Hunedoara 
 
 
 
 

A.COMISIA 
de  concurs de proiecte de management  pentru ocuparea postului de manager al 

Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea Culturii Tradiționale 
Hunedoara 

 
Membri : 

- Domnul Stoian Dan - reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara  

Specialişti : 

- Doamna Iuliana Maria Dăncuș- manager, Ansamblul Folcloric Național ″Transilvania″  Baia 
Mare, 

- Domnul Ștefan Coman, manager, Ansamblul Artistic ″Baladele Deltei″ Tulcea. 

 

B.COMISIA 
de  soluţionare a contestaţiilor la concursul de proiecte de management  pentru ocuparea 
postului de manager al Ansamblului Profesionist "Drăgan Muntean" pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale Hunedoara 
 
Membri : 

- Domnul Dan Daniel - reprezentant al Consiliului Judeţean Hunedoara  

Specialişti : 

- Doamna Liliana Laichici - manager, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, 

- Domnul Gheorghe Porumbelu - manager, Ansamblul Artistic Profesionist ″Doina Gorjului″- 
Târgu Jiu. 

 



 
 
                              ANEXA NR. 1  

                                       la Caietul de obiective 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  
ANSAMBLULUI PROFESIONIST „DRĂGAN MUNTEAN” 

PENTRU PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE HUNEDOARA 
 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
 Art. 1 (1) Ansamblul profesionist „Drăgan Muntean” pentru promovarea culturii 
tradiţionale Hunedoara denumit în continuare „ansamblu” este instituţie publică cu 
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara. 
   (2) Ansamblul se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă nr. 118 /2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
143/2007, ale Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2883/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2007 
privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii 
de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 
353/2007. 
  (3) Ansamblul are sediul în imobilul situat în Deva, str.1 Decembrie 1918, nr.15, 
judeţul Hunedoara. 
 Art. 2 Ansamblul funcţionează ca instituţie publică de cultură care valorifică folclorul 
tradiţional românesc desfăşurând activităţi în domeniul culturii tradiţionale pentru conservarea, 
transmiterea şi valorificarea faptelor de cultură populară şi  ca instituţie – gazdă de spectacole 
şi/sau concerte. 
 

CAPITOLUL II 
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

 
 Art. 3 (1)  Ansamblul îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe baza programelor şi 
proiectelor elaborate de conducerea acestuia în scopul realizării următoarelor obiective: 

- oferirea de produse şi servicii culturale diverse în scopul creşterii gradului 
de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 
- conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a 
culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural în ţară şi străinătate; 
- valorificarea culturii tradiţionale româneşti la nivel naţional şi internaţional; 
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- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare, precum şi a creaţiei populare, 
specifice fiecărei zone etnofolclorice din judeţul Hunedoara; 
- păstrarea şi cultivarea specificului zonal; 
- promovarea turismului cultural de interes local; 
- dezvoltarea cooperării şi schimburilor culturale pe plan zonal, naţional şi 
internaţional. 

(2) În scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin.1 ansamblul organizează 
şi desfăşoară următoarele activităţi: 

- realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de 
divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi alte asemenea; 
- iniţierea şi desfăşurarea programelor culturale de conservare şi 
promovare a culturii tradiţionale a judeţului Hunedoara; 
- întocmirea proiectelor şi programelor de promovare, de punere în 
valoare a patrimoniului cultural, precum şi de transmitere a valorilor 
morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale; 
- desfăşurarea de programe adecvate de valorificare a obiceiurilor 
tradiţionale zonale; 
- prezentarea de producţii proprii în cadrul festivalurilor, sărbătorilor  şi a 
altor manifestări cultural – artistice; 
- colaborarea cu alte instituţii, cu artişti liber profesionişti şi cu alte 
personalităţi în domeniu. 

 
 

CAPITOLUL III 
PATRIMONIUL 

 
 Art. 4  (1) Patrimoniul ansamblului este format din drepturi şi obligaţii asupra unor 
bunuri aflate în domeniul public şi privat al judeţului Hunedoara, precum şi asupra unor 
bunuri aflate în proprietatea privată a acestuia. 
  (2) Patrimoniul ansamblului poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, 
precum şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, 
din partea unor instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice 
de drept public şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate. Libertăţile de 
orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta 
autonomia instituţiei şi dacă nu sunt contrare obiectului său de activitate. 
  (3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea ansamblului se gestionează 
potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile 
de protecţie prevăzute de lege în vedera protejării acestora. 
  

CAPITOLUL IV 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, PERSONALUL ŞI CONDUCEREA INSTITUŢIEI 

 
 

 Art. 5   (1) Funcţionarea ansamblului este asigurată prin activitatea personalului 
angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată sau nedeterminată, în funcţii 
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de specialitate şi funcții administrative, precum şi prin activitatea unor persoane care participă 
la realizarea programelor şi proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit 
prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau în baza unor convenţii 
reglementate de Codul Civil. 
             (2) Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă 
determinată se face pe bază de concurs sau de examen, în condiţiile legii. 
   (3) Prin excepţie de la prevederile alin.2, în cazul personalului încadrat pe 
perioadă determinată, pe perioada desfăşurării unui program sau proiect, încheierea 
contractelor de muncă se face şi în mod direct, prin acordul părţilor. 
   (4) Personalul de specialitate care desfăşoară activităţi artistice în cadrul 
ansamblului, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat şi salarizat în funcţie de 
pregătirea profesională, potrivit legislaţiei în vigoare aplicabile personalului bugetar. 
  Art. 6   (1)  Conducerea ansamblului este asigurată de către manager. 

    (2) Angajarea managerului se face pe baza susţinerii unui concurs de proiecte 
de management, câştigătorul urmând să încheie un contract de management, în conformitate cu 
prevederile legii. 
              (3)  Contractul de management va conţine programele şi proiectele minimale pe 
care managerul se angajează să le realizeze, în condiţiile legii. 
    Art. 7 (1) Managerul are următoarele atribuţii: 

- asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; 
- asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de autorizare a instituţiei; 
- elaborează şi propune spre aprobare consiliului județean proiectul de buget al 
instituţiei; 
- conduce nemijlocit şi concret un domeniu distinct din activităţile specifice instituţiei; 
- gestionează  bugetul de venituri şi cheltuieli, conform prevederilor contractului de 
management, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
- este ordonator terţiar de credite; 
- asigură respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate în condiţiile legii; 
- adoptă măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi 
cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri 
extrabugetare; 
- asigură gestionarea şi administrarea patrimoniului instituţiei în condiţiile legii; 
- îndeplineşte obligaţiile aferente proiectului de management, anexă la contractul de 
management; 
- încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei; 
- reprezintă şi angajează instituţia în raport cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi 
străinătate, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale; 
- elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei; 
- selectează, angajează, promovează şi concediază personalul salariat al instituţiei, 
potrivit prevederilor legale; 
- hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, 
în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul regulament; 
- întocmeşte şi supune aprobării consiliului judeţean, modificările intervenite asupra 
regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei 
instituţiei, ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia; 

 3



- analizează şi aprobă cursuri pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea 
personalului potrivit legii; 
- hotărăşte, în condițiile legii, modul de ocupare a posturilor vacante cuprinse în 
statul de funcţii; 
- informează trimestrial ordonatorul principal de credite asupra realizării obiectivelor 
stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care îl conduce; 
- aprobă şi verifică modul de întocmire a fişele posturilor prevăzute în structura 
organizatorică şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete 
ale personalului din subordine; 
- stabileşte măsuri privind protecţia muncii, precum şi cunoaşterea de către salariaţi 
a normelor de securitate  a muncii; 
- înfiinţează prin decizie Consiliul de Administraţie şi Consiliul Artistic; 

  (2)  În exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite decizii. 
  (3) În absenţa managerului, ansamblul este condus de o persoană din cadrul 
instituţiei, desemnată de manager prin decizie scrisă. 
 Art. 8 (1) Directorul artistic se subordonează managerului şi îndeplineşte următoarele 
atribuţii: 

- întocmeşte şi urmăreşte realizarea repertoriului secţiilor; 
- urmăreşte realizarea tuturor indicatorilor artistici; 
- are drept de control asupra activităţilor desfăşurate în cadrul secţiilor din 
subordinea sa; 
- aprobă fişele postului şi fişele de evaluare pentru personalul din subordinea sa; 
- participă şi urmăreşte repetiţiile, repetiţiile generale şi vizionările şi ia măsurile 
necesare pentru o bună desfăşurare a acestora; 
- coordonează şi controlează activitatea privind manifestările culturale organizate de 
instituţie; 
- îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de către manager. 

                     (2) În activitatea sa, directorul artistic este sprijinit de către Consiliul Artistic al 
instituţiei. 
 Art. 9 (1) Activitatea managerului este sprijinită de consiliul de administraţie, cu rol 
deliberativ. El este format din 5 membri desemnaţi prin decizie de către manager.  
                       (2) Componenţa consiliului de administraţie este următoarea: 

- preşedinte – managerul ansamblului; 
- membri – directorul artistic, un reprezentant din cadrul Secţiei orchestră şi a  

Secţiei dansuri; 
- un reprezentant din partea Consiliului Judeţean Hunedoara; 
- secretar – prin rotaţie, unul din membri consiliului de administraţie, numit de 

preşedinte. 
 Art. 10  Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea după cum urmează: 

- se întruneşte la sediul ansamblului, trimestrial sau de câte ori este nevoie, la 
convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi; 
- este legal întrunit în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor săi şi ia 
hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor prezenţi; 
- este prezidat de preşedinte; 
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- dezbaterile consiliului de administraţie au loc potrivit ordinii de zi, comunicată 
membrilor săi cu cel puţin 3 zile înainte, prin grija secretarului; 
- dezbaterile se consemnează prin procesul-verbal de şedinţă, inserat în registrul de 
şedinţe; 
- procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările 
consiliului. 

            Art. 11 Consiliul de administraţie emite hotărâri  asupra: 
- regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a 

organigramei instituţiei; 
- proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei; 
- programelor de activitate şi a direcţiilor de dezvoltare ale ansamblului; 
- colaborărilor ansamblului cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 
- regulamentului de ordine interioară al instituţiei; 
- măsurilor pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit 

legii. 
            Art. 12  În cadrul ansamblului funcţionează Consiliul Artistic, ca organ de specialitate  
cu rol consultativ în domeniul de activitate al instituţiei. Membrii Consiliului Artistic sunt numiţi 
prin decizie de către manager din rândul personalităţilor cultural – artistice ale judeţului. 
Consiliul Artistic se întruneşte periodic, la convocarea managerului, fiind consultat în stabilirea 
direcţiilor şi strategiilor necesare îndeplinirii indicatorilor proiectului de management şi anume: 

- elaborează propuneri privind strategia culturală a instituţiei, a programelor şi   
proiectelor culturale; 
- vizionează repetiţiile producţiilor cultural – artistice şi a altor manifestări culturale 
aflate în faza de pregătire şi face evaluarea calităţii acestora şi propune măsuri 
privind desăvârşirea lor; 
- propune criterii de performanţă specifice, profesional artistice, reprezentând 
cerinţe de evaluare a posturilor şi a personalului angajat; 
- acordă la solicitare asistenţă de specialitate în domeniul de activitate al instituţiei; 
- îndeplineşte alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei. 

          Art. 13 Compartiment secretariat- administrativ, cu următoarele atribuții: 
                 - realizează şi asigură întreaga activitate de casierie şi bancă; 
                 - ține evidenţa analitică a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar; 
                 - ține evidenţa analitică a materialelor; 
                 - controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate; 
                 - asigură întreţinerea întregului spaţiu al instituţiei; 
                 - propune conducerii instituţiei lucrările de reparaţii curente, reparaţii capitale şi de 
investiţii; 
                 - face propuneri, în scris, de aprovizionare cu materiale şi materii prime necesare 
întreţinerii sediului instituţiei; 
                 - participă la inventarieri şi face propuneri de casare a bunurilor uzate, conform legii; 

          - organizează şi gestionează fondul arhivistic al instituţiei, în conformitate cu 
reglementările legale specifice domeniului; 

                 - organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului 
instituţiei; 
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                 - asigură redactarea lucrărilor de secretariat, evidenţa corespondenţei și circuitul 
acestora în interiorul instituţiei. 

 
 Art. 14 Drepturile şi obligaţiile generale ale salariaţilor şi ale angajatorului sunt 
următoarele: 
      (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: 

- dreptul la salarizare pentru munca depusă; 
- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 
- dreptul la concediu de odihnă anual; 
- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 
- dreptul la demnitate în muncă ; 
- dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 
- dreptul la acces la formarea profesională; 
- dreptul la informare și consultare; 
- dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a 

mediului de muncă; 
- dreptul la protecție în caz de concediere; 
- dreptul la negociere colectivă și individuală; 
- dreptul de a participa la acțiuni colective; 
- dreptul de a constitui sa de a adera la un sindicat; 
- dreptul la concediu fără plată pentru rezolvarea unor probleme personale pe o 

perioadă de maximum 6 luni în decursul unui an calendaristic. 
 

        (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 
- obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce 

îi revin conform fişei postului; 
- obligaţia de a respecta disciplina muncii; 
- obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul 

colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă; 
- obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; 
- obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 
- obligaţia de a respecta secretul de serviciu; 

        (3) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: 
- să emită decizii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 
- să stabilească organizarea și funcționarea unității; 
- să stabilească atribuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii; 
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 
- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile 

corespunzătoare, potrivit legii; 
- să stabilească obiectivele de performanță individuală, precum și criteriile de 

evaluare a realizării acestora. 
          (4) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

- să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din contractele individuale de 
muncă şi din lege; 
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- să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la 
elaborarea normelor de muncă; și condițiile corespunzătoare de muncă; 

- să informeze salariații asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care 
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; 

- să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 
solicitantului; 

- să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze 
înregistrările prevăzute de lege; 

- să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților. 
 

CAPITOLUL V 
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

 
 Art. 15 Finanţarea ansamblului se realizează din venituri proprii şi din subvenţii 
acordate de Consiliul Județean Hunedoara, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor 
legale. 
 Art. 16 Veniturile extrabugetare se realizează din activităţi realizate direct de ansamblu, 
şi anume, din: 

- încasări provenite din realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau 
de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi alte asemenea; 

- activităţi culturale, in conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei, potrivit 
legii; 

- derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu 
alte instituţii din ţară şi din străinătate; 

- prestarea altor servicii ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile 
instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

- donaţii şi sponsorizări, în condiţiile şi cu respectarea legii. 
 
 

CAPITOLUL VI 
DISPOZIŢII FINALE 

 
 Art. 17  (1) Ansamblul dispune de cont şi ştampilă proprie. 
    (2) Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în 
vigoare. 
     (3) În temeiul prezentului regulament şi cu respectarea dispoziţiilor legale în 
vigoare, managerul elaborează Regulamentul de ordine interioară al instituţiei. 
                         (4) Orice modificare a prezentului regulament va fi propusă de către manager, 
in vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Hunedoara. 
 
 

 
 
 

 



ROMÂNIA   
JUDEŢUL HUNEDOARA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA NR.258/2013 
privind modificarea art.7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a  Agenţiei de 

Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara  (A.D.E.H.) 
 
 CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA; 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al 
compartimentului de resort, precum şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Hunedoara ; 
  Ţinând cont de adresa nr.275/2013 directorului  Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială 
a Judeţului Hunedoara; 
 În conformitate cu prevederile art. 91 alin.1 lit.a şi b şi alin.2 lit.c din Legea  administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
  Art.1. Art.7 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei de Dezvoltare 
Economico-Socială a Judeţului Hunedoara (A.D.E.H.), aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Hunedoara nr.58/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea 
următorul conținut : 
  ,, Art.7. alin.(1) - Consiliul de conducere al agenţiei este alcătuit din 5 membri cu drept de 
vot și are următoarea componență: 

- Președinte – directorul ADEH 
- Membri – inspector de specialitate – Compartiment contabilitate, administrativ ADEH și 

trei reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara 
- Secretar –Șef birou ADEH 
Alin.2 Componența Consiliului de conducere se nominalizează prin decizia directorului.” 

  Art.2. Numește pe domnul Crișan Dan Eugen, domnul Butar Marin și doamna Palaghia 
Georgeta, ca reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de conducere al 
Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara. 
 Art.3. Cu data prezentei, anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr.58/2005, 
cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 
 Art.4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija Serviciului administraţie publică 
locală, relaţii publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Hunedoara. 
                                                                                       
  PRESEDINTE,    CONTRASEMNEAZĂ:         
                  Mircea Ioan Moloț                                    SECRETAR AL JUDETULUI, 
                                Daniel Dan 
                                                             
Deva, la 20 decembrie 2013  
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