
ROMANIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr. 10484/05.07.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 137 
pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 

 nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu modificările ulterioare 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui consiliului județean nr. 10484/05.07.2022; 
- adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

nr. 1157/27.06.2022; 
- raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 10489/05.07.2022; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru 
protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c)  și ale art. 554 alin. (1)-(3) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, Anexa nr. VIII, Familia Ocupațională de Funcții Bugetare 
“Administrație”, Capitolul I, Punctul B. Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, 
precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiții, Litera b) 
Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale și ale art. 31 alin. (2)-(6) și alin. (8); 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 41 alin. (1) și alin (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții 
al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu 
modificările ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.I. – (1) Se aprobă transformarea unui post de inspector de specialitate, gradul 
profesional II, cu nivel de studii superioare de lungă durată în inspector de specialitate, gradul 
profesional I la Compartimentul Financiar – Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, Achiziții, 
Administrativ – Gospodăresc, în vederea promovării persoanei care a susținut examenul de 
promovare în gradul profesional imediat superior.  

(2) În anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea 
statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vaslui, cu modificările ulterioare, la poziția nr. 14, coloana 5 – ”gradul/treapta profesională” se 
modifică și va avea următorul cuprins: “I”. 



 
 
Art.II. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind 

modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vaslui, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face 
parte din prezenta hotărâre. 

Art.III. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui. 

Art.IV. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, 
în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor 
Umane din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și se publică pe pagina de 
internet http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

 
 
 

Vaslui, ______________2022 
 
 

     PREŞEDINTE, 
   Dumitru Buzatu 
 
 
                                                                     Avizat pentru legalitate: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                     Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 

                                                                               Direcția  Administrație Publică, 
    Am luat la cunoștință de acest înscris oficial  
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 

                                                                                           Director executiv, 
                                                                                            Mihaela Dragomir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității simple. 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/


                                                                                 Anexa  
                                                                          la Hotărârea nr. ____/2022 
                                        (Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 224/2016) 
               
 
           
 
 
 

STAT DE FUNCŢII 
al personalului din cadrul Centrului Județean pentru  

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea compartimentului şi funcţiei  
 Nr. 

posturi 
Nivel 
studii 

Grad/treaptă 
profesională de execuţie de  conducere 

CONDUCEREA CENTRULUI   =  2 

1.                                       Director - manager 1 S II 
2.  Contabil şef 1 S II 
COMPARTIMENT CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE, EDUCAȚIE 

PERMANENTĂ, ASISTENȚĂ METODICĂ ÎN TERITORIU = 7 
3. – 6. Consultant artistic  4 S IA 

7. Consultant artistic  1 S I 
8. – 9. Consultant artistic               2 S II 

COMPARTIMENT PROIECTE, PROGRAME EUROPENE, AUDIO-VIDEO, EDITARE P.R. = 2 
10. Referent  1 M IA 
11. Referent  1 S I 
COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE, JURIDIC,  ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV - 

GOSPODĂRESC = 5 
12. Consilier juridic 1 S II 
13. Inspector de specialitate 1 S I 
14. Inspector de specialitate 1 S  I 
15. Casier-magaziner 1 M  
16. Şofer 1 M I 

T  O T  A   L 16  
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 10484/05.07.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la  

Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții  
al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui,  

cu modificările ulterioare 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu modificările 
ulterioare, este elaborat la solicitarea conducerii instituției, înaintată cu adresa                          
nr. 1157/27.06.2022, și în temeiul prevederilor art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Prin adresa sus-menționată, managerul instituției propune modificarea gradului 
profesional al unui post din statul de funcții, prin transformarea postului de inspector de 
specialitate, gradul profesional II, cu nivel de studii superioare de lungă durată în inspector 
de specialitate, gradul profesional I la Compartimentul Financiar – Contabilitate, Resurse 
Umane, Juridic, Achiziții, Administrativ – Gospodăresc. 

Această transformare este necesară în vederea promovării salariatului care a susținut și 
promovat examenul de promovare. 

În conformitate cu prevederile art. 554 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
promovarea personalului contractual se face potrivit prevederilor din statute sau alte acte 
normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau 
act administrativ al ordonatorului principal de credite. 

Astfel, pentru promovarea personalului contractual din instituțiile publice de interes 
județean, sunt incidente prevederile art. 41 alin. (1) și alin (2) din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 31 alin. (2)-(6) si alin. (8) din Legea-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare.  

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, promovarea personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte 
profesionale se face, de regulă, pe un post vacant, iar, în situația în care nu există un 
asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este 
încadrat într-unul de nivel imediat superior. 

În baza dispozițiilor art. 3 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 31 alin. (4), alin. (5) și 
alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul de credite are obligația să 



asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale, în condițiile legii, cu 
încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. 

Așa fiind, examenele de promovare în gradul profesional au fost organizate în 
conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3), coroborate cu prevederile art. 35 alin. (2) din 
Anexa nr. 2 la Dispoziția președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 62/2015 și cu cele ale 
art. 31 alin. (8) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Pentru participarea la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior, un 
angajat pe funcție în regim contractual de execuție din cadrul Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui a îndeplinit cumulativ condițiile impuse 
de lege. 

În urma susținerii examenului organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat 
superior, acesta a fost declarat admis, conform raportului final nr. 1146 încheiat în data 
24.06.2022. 
        II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: transformarea funcției în regim 
contractual de execuție de la poziția nr. 14 din statul de funcții are un impact financiar de 611 
lei/lună, sumă care este prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției alocat 
pentru anul 2022. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 
La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, poziția nr. 14 din anexa 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de 
funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu 
modificările ulterioare, se modifică. Totodată, anexa amintită se va înlocui cu anexa care face 
parte din prezentul proiect hotărâre. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este 
cazul. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: 

După adoptare, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului -Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Serviciului 
Managementul Resurselor Umane. 

Totodată, această hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 

inițierea Proiectului de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al Centrului 
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu modificările 
ulterioare, care a fost elaborat cu sprijinul Serviciului Managementul Resurselor Umane din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 

                                  PREŞEDINTE, 
                              Dumitru  BUZATU 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
Nr. 10489/05.07.2022 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, 

 cu modificările ulterioare 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, Serviciul Managementul Resurselor Umane, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
a analizat Proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției nr. 14 din anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de funcții 
al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, cu 
modificările ulterioare, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment și a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/organizare și funcționare 
instituții publice de interes județean/modificare stat funcții/transformare posturi; 

  b) Impactul financiar asupra bugetului județului: transformarea funcției în regim 
contractual de execuție de la poziția nr. 14 din statul de funcții are un impact financiar de 
611 lei/lună, sumă care este prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției 
alocat pentru anul 2022. 

  c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale, legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), și terțiară   în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în 
aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c)  și ale art. 554 alin. (1)-(3) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 41 alin. (1) și alin (2) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. VIII, Familia Ocupațională de Funcții 
Bugetare “Administrație”, Capitolul I, Punctul B. Alte unități bugetare de subordonare 
centrală și locală, precum și din compartimentele de contabilitate, financiar, 
aprovizionare, investiții, Litera b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale și ale 
art. 31 alin. (2)-(6) și alin. (8); 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea statului de 
funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vaslui, cu modificările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



 
 
d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului:  
La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, poziția nr. 14 din 

anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2016 privind modificarea 
statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Vaslui, cu modificările ulterioare, se modifică. Totodată, anexa amintită se 
înlocuiește cu anexa care face parte din prezentul proiect de hotărâre. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre 
anexat este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment. Propunem analizarea acestuia și supunerea spre dezbatere și adoptare în 
prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat/Verificat – Ramona-Alina Ciobanu  Șef serviciu      

05.07.2022 
 

 

Întocmit  – Corina Benchea  Consilier      
05.07.2022 

 

 

 



Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui 

Str. Ştefan cel Mare, Nr. 79, cam. 517, Vaslui, 730168 

CIF: 4359555 Tel. 0335-401167 Fax: 0335-401166 
E-mail : cultura@cjcpctvs.ro
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Nr. 1157 / 27.06.2022 

I{).. M. cf �v. �k 
Către, 

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
În atenţia Serviciului Manage.;.entul Resurselor Umane 

În urma rezultatului examenului de promovare În grad profesional organizat în data de 
23.06.2022, pentru postul de inspector de specialitate, gradul I, din cadrul Compartimentului 
financiar contabilitate, juridic, achiziţii, administrativ-gospodăresc, rezultat consemnat în Raportul 
final nr. 1146 I 24.06.2022, · un angajat al instituţiei noastre a promovat din inspector de specialitate 
gradul II, în gradul imediat superior, inspector de specialitate gradul L 

A vând în vedere că în statul de funcţii al instituţiei noastre nu avem un astfel de post vacant, 
- în conformitate cu prevederile din Anexa nr. 2 a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului

Judeţean Vaslui nr. 62/10.03.2015, Art.I, alin.(1) şi (2), pentru aprobarea Regulamentului privind 
criteriile şi. modul de evaluare a performanjelor profesionale individuale anuale şi Procedura de 
organizare şi. desfăşu.rare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare ale personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Jude Jean, precum 
şi din institujiile care funcjionează În subordinea acestuia, 

. - în conformitate cu prevederile Art.41, alin. (2) din Hotărârea de guvern nr. 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare În 
grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, 

- coroborate cu prevederile Art.31, alin. (3), (4) şi (8) din Legea 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

- coroborate cu prevederile Art.171, alin. (1), lit. a şi alin. (2) lit. c din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

propunem, în acord cu respectarea legislaţiei în vigoare privind încadrarea în cheltuielile de 
personal aprobate în buget, transformarea postului contractual de execuţie - inspector de specialitate 
gradul II, poziţia numărul 14 din statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, în inspector de specialitate gradul I. Impactul financiar 
asupra bugetului judeţului este de 611 lei/lună. sumă care este prevăzută în bugetul de cheltuieli al 
instituţiei. 



Nr. 
crt. 

STAT DE FUNCŢII 2022 

al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui 

Denumirea compartimentului şi funcţiei Nr. Nivel 
de execuţie / de conducere posturi studii 

CONDUCEREA CENTRULUI 

1. Manager (Director) 1 s 

2. Contabil şef 1 s 

COMPARTIMENT CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII 

Grad 
sau 

treaptă 

II 

II 

TRADIŢIONALE , EDUCAŢIE PERMANENTĂ, ASISTENŢĂ METODICĂ 
IN TERITORIU 

3. Consultant artistic 1 s IA 

4. Consultant artistic 1 s IA 

5. Consultant artistic 1 s IA 

6. Consultant artistic 1 s IA 

7. Consultant artistic 1 s I 

8. Consultant artistic 1 s II 

9. Consultant artistic 1 s II 

COMPARTIMENT PROIECTE, PROGRAME EUROPENE, AUDIO-
VIDEO, EDITARE , P.R. 

10. Referent 1 M IA 

11. Referent 1 s I 

COMPARTIMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, JURIDIC, ACHIZIŢII, 
ADMINISTRA TIV-GOSPODĂRESC 

12. Consilier juridic 1 s II 

13. Inspector de specialitate 1 s I 

14. Inspector de specialitate 1 s I 

15. Casier-magaziner 1 M -

16. Şofer 1 M I 

--- . .. 

', 


