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                                                                                                            Aprob 
                                                                                                            Prefect 

Dorin Otrocol  
 
 

Raport de evaluare a activit ilor desf urate de  
Institu ia Prefectului jude ul Gala i  

în anul 2017 
 
 

I. INTRODUCERE 
 
1. Legisla ie de baz  
 

Legisla ia care stă la baza desfă urării activită ii Institu iei Prefectului este 
alcătuită din: 

 Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

 Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,  

 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, 
republicată, 

 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind infi inţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, 

 Hotărârea Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi 
funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru evidenţa şi eliberarea paşapoartelor 
simple,  

 Hotărârea Guvernului nr.1767/2004 privind modul de organizare şi 
funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor, 

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările i 

completările ulterioare, 
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu  

modificările i completările ulterioare, 
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 Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările i 
completările ulterioare,  

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările i completările 
ulterioare, 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor, cu modificările 
i completările ulterioare,  

 Ordinul MF  nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor i capitalurilor proprii, 

 Ordinul M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea i efectuarea inventarierii patrimoniului în unită ile Ministerului 
Administra iei i Internelor, 

 Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, 
 Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modificările 

i completările ulterioare, 
 Legea - Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, 
 H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările i completările ulterioare, 
 Ordinul M.A.I. nr. 599 din 1 septembrie 2008, pentru aprobarea 

Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, cu modificările i completările ulterioare, 

 Ordinul M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor i politicilor 
contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 

 Ordinul M.A.I. nr. 84/2017 privind sistemul de control intern managerial 
în Ministerul Afacerilor Interne, 

 Ordonan a Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul 
financiar preventiv, 

 Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entită ilor publice, 

 Ordinul M.F. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale, alte acte, norme, precizări transmise de ordonatorul principal de 
credite. 
 
2. Structura organizatoric  
 

Începând cu luna ianuarie 2017,  prin Ordinul Prefectului nr. 27/06.02.2017 au 
fost aprobate structura organizatorică i Statul de func ii al institu iei, potrivit căruia 
structura de personal a Instituţiei Prefectului - Judeţul Gala i cuprinde un număr de 45 
de posturi la capitolul 51.01. - Autorităţi publice şi acţiuni externe, structurate astfel: 

 prefect - 1 post; 
 subprefect - 1 post; 
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 Cancelaria prefectului - 3 posturi; 
 Audit intern - 1 post; 
 Corpul de control al Prefectului – 1 post; 
 Direc ia dezvoltare economică i coordonarea serviciilor publice 

deconcentrate 
 director executiv – 1 post; 
 Serviciul strategii guvernamentale i servicii publice deconcentrate 
 şef serviciu – 1 post; 
 funcţii execuţie – 8 posturi; 
 Serviciul financiar contabilitate, resurse umane i administrativ 
 şef serviciu – 1 post; 
 funcţii execuţie – 10 posturi 
 Compartimentul bugete i achizi ii publice 
 funcţie execuţie – 1 post 
 Serviciul  juridic i rela ii cu publicul 
 şef serviciu – 1 post; 
 funcţii execuţie – 15 posturi 
 La capitolului 61.01. -  Ordine publică şi siguranţă naţională, statele de func ii ale 

celor două servicii comunitare din subordinea prefectului sunt prevăzute cu un total de 
42 posturi, respectiv următoarea structură organizatorică: 

Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple – 21 
posturi; 

• şef serviciu – 1 post de conducere; 
• funcţii execuţie – 20 posturi. 
Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor - 21 posturi; 
• şef serviciu – 1 post de conducere; 
• funcţii execuţie – 20 posturi. 
  

II. OBIECTIVE STRATEGICE 
Pentru asigurarea respectării legii i ordinii publice la nivelul jude ului cât i 

pentru consolidarea capacită ii institu ionale i opera ionale a Institu iei Prefectului – 
jude ul Gala i, structurile de specialitate componente au ac ionat pentru atingerea 
următoarelor obiective strategice: 

 Cre terea eficienei structurilor institu iei în realizarea serviciilor publice oferite 
cetă enilor;  

 Îmbunătă irea managementului intern în legatură cu  utilizarea resurselor 
financiare, patrimoniale i umane alocate; 

 Cre terea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea i 
gestionarea situa iilor de urgen ă i gestionarea mai eficientă a resurselor institu iei în ce 
privesc măsurile de apărare generală împotriva calamită ilor de orice fel (non militare); 

 Îmbunătă irea nivelului general de securitate a datelor, informa iilor i bazelor de 
date con inute în sistemele i staiile de lucru utilizate de către salariai;  

 Îmbunătă irea nivelului de performană a tehnicii IT utilizate prin men inerea 
viabilită ii acesteia. 
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 Îmbunătă irea dialogului i a mecanismelor de colaborare între Institu ia 
Prefectului, pe de o parte i cetă eni, autorită ile administra iei publice locale, celelalte 
institu ii din plan local sau central, pe de altă parte. 

 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE 
 
1. Eficientizare structural  

În aceeai măsură cu Ministerul Afacerilor Interne în amsamblul său, i  
componenta de administra ie publică pe care o reprezintă Institu ia Prefectului Jude ului 
Gala i înregistrează o tendin ă continuă de a utiliza permanent  resurse suplimentare. 
Cele mai multe dintre nevoile suplimentare de resurse sunt generate pe cale obiectivă i 
in de transformări i adaptări competiionale sau reglementative, altele, în mai mică 

măsură, in în mod firesc de componenta umană. Indiferent de natura lor, resursele 
publice au fost i continuă să fie limitate i în orice caz, supuse unui atent proces de 
evaluare permanent. 

Sub acest raport, procesele de evaluare i de evoluare a activită ii unei structuri 
privesc, în fapt, identificarea, dimensionarea i aplicarea acelor modalită i de lucru  
concrete prin care managementul, la orice nivel, trebuie să- i perfecioneze interven iile 
i ac iunile pentru a-i spori eficiena. Reperele faă de care se construiete i se 

analizează această tendin ă (a teptată) au întotdeauna în centrul ateniei satisfacerea 
nevoilor cetă eanului fără însă să ne îndepărtăm de marginea legii.  

Anul 2017 pentru institu ie a înregistrat unele minusuri în ce privete asigurarea 
cu personal, situaia având conotaii însemnate mai ales în privin a funcionării 
serviciilor publice comunitare pentru paapoarte i înmatriculări, dar i în privin a 
personalului constituit din func ionari publici din corpul de baza al entită ii .  

În acela i timp, la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Galai, anul 2017 a 
însemnat din perspectiva eficientizării activită ii unele plusuri concretizate în rezultate 
care au valorificat munca personalului angajat din structură i dintre care, menionăm: 

 Îmbunătă irea gestiunii patrimoniului propriu administrat de institu ie i a 
resurselor financiare; 

 Elaborarea i /sau refacerea unui număr însemnat de proceduri operaionale;  
 Repartizarea mai atentă a sarcinilor pe fiecare angajat în contextul unor 

constrângeri însemnate privitoare la asigurarea cu personal; 
 O mai bună colaborare între structurile i compartimentele institu iei dar i între 

institutie i structurile coordonate i/sau aflate în raport de colaborare; 
 Rezultate mai bune în activitatea fundamentală a institu iei privind verificarea  

legalită ii actelor de autoritate emise de administra iile publice locale; 
 Îmbunătă irea gestionării resurselor în ce privete realizarea achiziiilor de 

servicii i bunuri; 
 O planificare mai atentă a resurselor umane alocate activită ilor aflate în 

responsabilitatea institu iei care să răspundă unor nevoi ale cetă enilor specifice 
anumitor perioade din an; 

 Asigurarea tehnicii IT într-o măsura mai pronunată pentru to i angajaii ; 
 O îmbunătă ire a nivelului de colaborare institu ional în plan jude ean cu structuri 

ce in de administra ia publică ori de alte domenii; 
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 Analize constante la nivelul institu iei cu toate structurile din compunerea sa în 
care au fost analizate cele mai bune practici i aplicate soluiile considerate oportune în 
raport de sarcinile stabilite de conducerea ministerului. 

   Toate aceste sublinieri men ionate mai sus, ne dau convingerea că, anul 2017 a 
fost un an în care institu ia noastră a marcat o îmbunătă ire sesizabilă  a activită ii i, pe 
calea consecin ei, ne putem atepta la men inerea i pentru perioada următoare a 
acelorai tendin e. 

 
2. Gestionarea resurselor umane 

Activitate de resurse umane din cadrul instituţiei se desfăşoară, în principal, 
conform următoarelor acte normative: Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările i completările ulterioare, Legea nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările i completările ulterioare, Legea 
nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările i completările ulterioare, H.G. nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările i completările ulterioare, Legea - cadru nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările i 
completările ulterioare i, ulterior, Legea – cadru nr. 153/2017  privind salarizarea  
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările i completările ulterioare. 
 Urmare analizei situaţiei posturilor şi a necesităţii de promovare în grade 
profesionale, pe parcursul anului 2017 au fost numiţi în func ia publică, prin recrutare, 
doi func ionari publici de execu ie i prin transfer în interesul serviciului, au fost 
încadra i doi func ionari publici de execu ie. A încetat raportul de muncă/de serviciu, ca 
urmare a pensionării, al unui salariat personal contractual i al unui funcţionar public de 
execuţie. Doi funcţionari publici de execu ie au raporturile de serviciu suspendate 
(concediu pentru ingrijirea copilului până la 2 ani). 
 În urma evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor 
publici pentru anul 2017, un procent de 97% din funcţionari au obţinut calificativul 
„foarte bine” i 3% dintre func ionari, ”bine”. Salaria ii personal contractual au primit 
calificativul ”foarte bine” în propor ie de 100%. 
 

 Starea resurselor umane, la sfâr itul anului 2017, se prezintă astfel: 
 Prin Ordinul Prefectului nr. 27/06.02.2017 au fost aprobate structura 

organizatorică i Statul de func ii ale institu iei; structura de personal a aparatului 
propriu de specialitate cuprinde un total de 45 de posturi, din care: 2 posturi inal i 
func ionari publici (ambele ocupate prin deta are), 5 posturi func ii publice de 
conducere (4 posturi ocupate), 32 posturi func ii publice de execu ie (30 posturi 
ocupate) i 6 posturi func ii contractuale (5 posturi ocupate). 

 Din totalul de angajaţi de la capitolul 51.01, un număr de 31 (76%) sunt femei şi  
10 (24%) sunt bărbaţi. Vârsta medie a personalului este de 46 ani. 

 Numărul posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de conducere reprezintă 
11% din  totalul posturilor aprobate, respectiv 5 funcţii publice de conducere din care: 3 
femei, 1 bărbat şi un post vacant. 

 Serviciile publice comunitare din subordinea prefectului funcţionează în baza 
ordinelor prefectului, avizate de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne şi a Statelor de organizare proprii, cu următoarea structură de 
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personal: 21 posturi la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor simple, din care 1 post şef serviciu, 8 posturi ofiţeri (7 posturi ocupate) i 
12 posturi agenţi (11 posturi ocupate)  şi 21 posturi la Serviciul public comunitar regim 
permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor, din care 1 post ef serviciu, 5 
posturi ofiţeri (4 posturi ocupate), 12 posturi agen i (10 posturi ocupate) şi 3 funcţii 
personal contractual (ocupate toate). 

Din totalul de angajaţi de la capitolul 61.01, un număr de 15 (36%) sunt femei şi  22 
(64%) sunt bărbaţi. Vârsta medie a personalului este de 41 ani. 

Numărul posturilor corespunzătoare funcţiilor de conducere din cadrul serviciilor 
publice comunitare reprezintă  5% din  totalul posturilor aprobate, respectiv o funcţie de 
conducere, bărbat, în ambele cazuri. 
 
3. Utilizarea resurselor financiare 
Eficien a utiliz rii fondurilor publice alocate de Ministerul Afacerilor In terne, 
Institu iei Prefectului Jude ul Gala i – ordonator ter iar de credite - a fost 
asigurat  prin: 
 
 Organizarea contabilită ii cheltuielilor prin respectarea procedurilor privind 
parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale; 
 Organizarea i exercitarea controlului financiar preventiv propriu, astfel încât 
documentele supuse la viza de control financiar preventiv să fie certificate în privin a 
realită ii, regularită ii, legalită ii i încadrării în creditele bugetare aprobate; 
 Respectarea principiilor contabile ale evaluării patrimoniului, astfel încât 
elementele prezentate în situa iile financiare să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor 
în luarea deciziilor economice; 
 Asigurarea creditelor bugetare pentru desfă urarea activită ii institu iei pentru 
întregul an, prin fundamentarea corectă a proiectului de buget i repartizarea pe 
trimestre a bugetului în func ie de nevoile institu iei; 
 Întocmirea documentelor de plată pentru achitarea facturilor i realizarea unui 
control zilnic asupra opera iunilor efectuate prin casă i trezorerie; 
 Înregistrarea tuturor operaţiunilor contabile în programul de contabilitate (situaţii 
conturi, note contabile, balanţe de verificare, registrul jurnal, analiza soldurilor tuturor 
conturilor contabile, balanţe analitice pe fiecare gestiune în parte, etc.); 
 Organizarea efectuării inventarierii patrimoniului în vederea stabilirii situa iei 
reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale 
institu iei; 
 Asigurarea respectării disciplinei de casă, a regulamentului opera ional de casă i 
a celorlalte dispozi ii privind opera iunile cu numerar prin asigurarea unui control 
ierarhic corespunzător; 
 Monitorizarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale şi a contului de 
execuţie privind plăţile şi cheltuielile efectuate; 
 Întocmirea i depunerea la termenele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, 
situa iile financiare, trimestriale i anuale. Elementele prezentate în situaţiile financiare 
au fost evaluate în conformitate cu principiile contabilităţii generale (principiul 
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continuării activităţii, principiul permanenţei metodelor, principiul prudenţei, principiul 
contabilităţii pe bază de angajamente). 
 Ridicarea gradului de pregătire profesională în vederea ob inerii celor mai bune 
rezultate, prin asigurarea participării la cursuri de perfecţionare a personalului instituţiei 
în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea; 
 Îndeplinirea la termen a obliga iilor institu iei fa ă de bugetul statului i ter i, prin 
respectarea dispozi iilor legale în vigoare i a prevederilor contractuale. 

Prin bugetele iniţiale şi rectificate, aprobate de ordonatorul principal de credite, pe 
baza necesităţilor exprimate la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Galaţi au fost 
repartizate resurse financiare şi utilizate pentru realizarea obiectivelor generale şi 
specifice ale instituţiei, care, în structură se prezintă astfel: 

- mii lei 
 

Categoria de cheltuială 
Cod Credite 

deschise  
Plǎţi 

efectuate  
% 

A. Autorit i publice şi ac iuni externe 51.01 2.993.499 2.988.126 99,98 
Autorit i executive i legislative 51.01.01 2.993.499 2.988.126 99,98 
Cheltuieli curente 01 2.985.499 2.984.815 99,98 
Titlul I Cheltuieli de personal 10 2.646.000 2.645.340 99,98 
Titlul II Bunuri şi servicii 20 326.000 325.977 99,99 
Titlul XI Alte cheltuieli 59 13.499 13.498 99,99 
Cheltuieli de capital  8.000 7.998 99,98 
Titlul XIII Active nefinanciare 71 8.000 7.998 99,98 
Titlul XIX Pl i efectuate în anii 
preceden i şi recuperate în anul curent 

85  -4.687  

B.Ordine public  şi siguran  na ional  61.01 2.131.668 2.127.426 99,80 
Alte cheltuieli în domeniul ordinii 
publice i siguran ei na ionale 

61.01.50 2.131.668 2.127.426 99,80 

Cheltuieli curente  01 2.131.668 2.128.409 99,85 
Titlul I Cheltuieli de personal 10 1.980.000 1.978.158 99,90 
Titlul II Bunuri şi servicii 20 145.000 144.567 99,70 
Titlul XI Alte cheltuieli  59 6.668 6.667 99,99 
Titlul XIX Pl i efectuate în anii 
preceden i şi recuperate în anul curent 

85  -983  

C. Asigur ri şi asisten  social  68.01 56.590 56.590 100,00 
Asisten  social  pentru familie şi copii 68.01.06 56.590 56.590 100,00 
Cheltuieli curente  01 56.590 56.590 100,00 
Transferuri privind CASS pentru 
persoanele aflate în concediu creştere 
copil 

51.01.26 1.154 1.154 100,00 

Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 55.436 55.436 100,00 
 

Creditele bugetare deschise la titlul 10 „Cheltuieli de personal” au fost utilizate  
pentru achitarea integrală a drepturilor salariale şi a celor de natură salarială, pentru 
personalul propriu i al celor două servicii publice comunitare şi virarea obligaţiilor 
aferente acestor drepturi la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat; 
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La titlul 20 „Bunuri şi servicii” au fost asigurate stocurile de materiale strict 
necesare desfăşurării activităţii (rechizite, materiale de curăţenie, carburanţi, timbre), 
repara iile curente, utilită ile, pregătirea profesională, primele de asigurare non-viaţă, 
publicitatea, protocolul i reprezentarea, etc.). 

La titlul 71 „Active nefinanciare” s-a achizitionat un sistem de protec ie la 
incendiu – arhiva Instituţiei Prefectului – Judeţul Galaţi ; 

Eficienţa utilizării fondurilor publice a fost asigurată printr-o bună gestionare şi 
utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat. 
 

4. Activitatea de achizi ii publice 
Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat în anul 2017 în baza Legii nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice precum şi H.G. 395/ 2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu 
modificările i completările ulterioare. Conform strategiei anuale de achiziţii publice au 
fost identificate nevoile la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesare a fi 
satisfacute ca rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă acestea din solicitările 
transmise de toate compartimentele din cadrul instituţiei. 

În cursul anului 2017 s-a realizat un număr de aproximativ 250 achiziţii directe şi 
s-au incheiat un număr de 18 contracte din care 4 contracte subsecvente în baza unor 
acorduri cadru încheiate de către M.A.I. Valoarea totală  a achiziţiilor directe realizate a 
fost de 386.062,76 lei, fără tva. 

 
5. Asigurarea resurselor logistice 

Activitatea logistică în anul 2017 s-a desfă urat cu respectarea legislaţiei în 
domeniu, a precizărilor de la direc iile de specialitate i în limita fondurilor alocate de 
către ordonatorul principal de credite. 

 Pe tot parcursul anului s-a urmărit asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare 
a activităţii tuturor compartimentelor, prin achizi ionarea / între inerea bazei materiale şi 
echipamentelor necesare, în limita bugetului alocat. S-au asigurat condiţiile pentru buna 
funcţionare a parcului auto şi au fost respectate prevederile OMAI 599/2008 pentru 
aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor MAI, 
întocmindu-se zilnic foile de parcurs, cu centralizarea consumului de combustibil pe 
fiecare maşină şi predarea evidenţei pentru înregistrare în evidenţele contabile, 
urmărindu-se încadrarea consumului de carburant în normativele aprobate.  

 S-a acţionat pe linia îmbunătăţirii condiţiilor de muncă a personalului prin 
reorganizarea spa iilor de lucru i prin dotarea cu aparatură corespunzătoare, s-au 
încheiat asigurări obligatorii de răspundere civilă a mijloacelor de transport auto din 
dotare şi s-a efectuat la termen inspecţia tehnică periodică a acestora, conform 
prevederilor legale. Această operaţiune s-a efectuat în cursul lunii decembrie  cu 
respectarea procedurilor impuse de legea achiziţiilor. 
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IV. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN   
 
A. Cancelaria Prefectului 

În anul 2017, Cancelaria Prefectului, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 
prevederile Legii 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului. Astfel, Cancelaria a desfăşurat următoarele activităţi: 

- a asigurat condiţiile necesare desfăşurării a peste 100 de şedinţe de lucru ale 
prefectului; 

- a actualizat agenda zilnică a prefectului şi a sprijinit activitatea lunară de audienţe 
cu cetăţenii;  

- a organizat vizitele şi întâlnirile prefectului cu reprezentanţi ai societăţii civile, de 
la nivel local sau central;  

- a documentat şi elaborat 32 de alocuţiuni şi intervenţii publice ale prefectului sau 
subprefectului;  

- a elaborat sintezele zilnice mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a 
prefectului; 

- a organizat evenimentele de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu 
privire la acţiunile prefectului şi ale instituţiei; în acest sens, au fost difuzate 25 
de comunicate de presă şi au fost susţinute peste 100 de declaraţii de presă; 

- a coordonat comunicarea publică în situaţii de urgenţă generate de fenomenele 
meteorologice periculoase.  
 

- Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbun t ire a 
situa iei romilor 

Pe parcursul anului 2017 Biroul Judeţean pentru Romi (BJR) a desfãşurat 
următoarele activităţi :  

 coordonarea şi îndrumarea experţilor locali pentru problemele romilor (14 
experţi locali pentru problemele romilor din localităţile: Galaţi, Târgu Bujor, Frumuşiţa, 
Drăguşeni, Băneasa, Independenţa, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Ghidigeni, Munteni, 
Brăhăşeşti, Pechea, Griviţa);  

 evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada anului 
2017; 

 centralizarea planurilor locale de acţiune şi elaborarea pentru anul 2017 a 
Planului Judeţean de Măsuri pentru incluziunea socială a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii rome; 

 întocmirea raportului semestrial de progres şi a raportului anual de progres 
aferent anului 2017; 

 organizarea unei întâlniri regionale de lucru desfăşurată la Instituţia 
Prefectului Judeţul Galaţi, cu scopul de a consolida dialogul dintre societatea civilă 
romă şi Guvernul României şi de a eficientiza activitatea Agenţiei Naţionale pentru 
Romi (ANR) şi a Punctului Naţional de Contact al Romilor (PNCR) din cadrul 
Ministerului Dezvoltãrii Regionale Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.  

 participarea expertului rom din BJR  alături de reprezentanţii Serviciului de 
Asistenţă Medicală a Primăriei Municipiului Galaţi la conferin a na ională cu tema 
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“Sănătatea romilor i asisten a medicală comunitară pentru comunită ile cu romi”, 
organizată de către Punctul Na ional de Contact pentru Romi cu sprijinul Agen iei 
Na ionale pentru Romi; 

 răspuns în termen legal la toate adresele venite, atât de la instituţii publice, 
cât şi de la persoane fizice.  

Prin Ordinul Prefectului Nr. 142 din 22.06.2017 a fost reorganizat, la nivelul 
judeţului Galaţi, Grupul de lucru mixt judeţean pentru romi (GLMJR)  alcătuit conform 
dispoziţiilor prevăzute în H.G. Nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru 
perioada 2015 – 2020, din reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale ministerelor şi 
reprezentanţii unor structuri din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi.  

În cadrul Grupului a fost analizat şi adoptat Planul de măsuri pentru incluziunea 
socială a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome elaborat la nivel judeţean de 
către Biroul Judeţean pentru Romi în baza Strategiei. Fiecare instituţie reprezentată în 
GLMJR este responsabilă pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate 
cuprinsã în Planul de mãsuri. 

Pe parcursul anului 2017 GLMJR s-a întrunit în trei şedinţe organizate de către 
Biroul Judeţean pentru Romi şi desfăşurate în Sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului 
Judeţul Galaţi. Întâlnirile au avut pe ordinea de zi în principal : 

 Măsuri în vederea implementării H.G. Nr. 18/2015 – „experţi locali pentru 
romi";   

 Adoptarea Planul Judeţean de Măsuri_ 2017, conform H.G. Nr. 18/2015;  
 Comemorarea a 161 de ani de la „Desrobirea romilor”, film documentar, 

tip docudramă  „Sclavia romilor. Lungul drum către libertate”. 
 Măsuri afirmative în domeniul „Educaţie”/ Furnizarea informaţiilor 

despre numărul de locuri speciale destinate minorităţii rome din Judeţul Galaţi în licee / 
şcoli profesionale şi facultăţi pentru anul şcolar / universitar 2017-2018;  

 Importanţa vaccinării şi riscurile la care comunitatea este expusă în 
condiţiile nerespectării calendarului şi a schemei obligatorii de vaccinare a copiilor”;  

 Analiza realizării indicatorilor din Planul Judeţean de Măsuri privind 
incluziunea minorităţii rome de la nivel local în vederea prezentării Raportului 
semestrial de progres; 

 Prezentarea „Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor” în 
Cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării; Ordinul nr. 6134/21 
decembrie 2016 emis de ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice privind 
interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

La toate întâlnirile Grupului de lucru mixt judeţean pentru romi (GLMJR) au fost 
prezenţi : subprefectul judeţului, membrii GLMJR, membrii BJR, experţii locali pentru 
romi, mediatorii şcolari, mediatorii sanitari, cadre didactice, consilieri locali romi, 
studenţi, elevi romi, reprezentanţi ONG-uri, alte persoane interesate.    

Expertii locali pentru romi sunt angajaţi şi funcţionează la nivelul primăriilor. 
Aceştia se subordonează tehnic Birourilor Judeţene pentru Romi şi administrativ 
primarilor. Experţii locali pentru romi aparţin minorităţii rome, reprezintă principala 
interfaţă dintre autorităţile publice locale şi comunităţile de romi având un rol esenţial 
în procesul de facilitare comunitară.  



 
  Pag. 11 din 58 

 

La nivelul primăriilor din localităţile judeţului Galaţi cu populaţie romă sunt 
angajaţi 14 experţi pentru romi.  

Biroul Judeţean pentru Romi, împreună cu instituţiile ce compun Grupul de lucru 
mixt judeţean pentru romi au întocmit Planul Judeţean de Măsuri 2017, conform cu 
Planul General de Măsuri pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 – 
2020, în scopul rezolvării problemelor cu care se confruntă membrii comunităţilor de 
romi din judeţul Galaţi. 

La întocmirea Planului Judeţean de Măsuri 2017, au contribuit şi experţii locali 
pentru romi, alături de mediatorii şcolari şi mediatorii sanitari, cu sprijin din partea 
autorităţilor publice locale în identificarea problemelor sociale din plan local al 
comunităţilor de romi. 

Planul Judeţean de Măsuri 2017  a fost introdus în Programul anual orientativ de 
dezvoltare economică şi socială al judeţului Galaţi. 

Cele mai frecvente situaţii identificate ca probleme sociale în rândul 
comunităţilor de romi din judeţul Galaţi, se regăsesc în Planul General de Măsuri, pe  
următoarele domenii de activitate:  

 Educaţie;  
 Locuire; 
 Sănătate;  
 Ocupare;  
 Mică infrastructură; 
EDUCA IE 
Pe parcursul anului 2017 pe teritoriul judeţului Galaţi au activat 7 mediatori 

colari : Şcoala nr. 3 Iveşti, Şcoala nr. 1 Griviţa,  Şcoala nr. 1 Buciumeni, Şcoala nr. 4 
Tecuci, Şcoala nr. 7 Tecuci, Şcoala nr. 1 Brăhăşeşti, Şcoala E. Grigorescu Tg. Bujor). 

Nevoia de mediatori colari este determinată de existen a unui grad mare de 
abandon colar i absenteism în rândul popula iei de etnie rromă, al migra iei multor 
familii rrome în căutarea unui loc de muncă. 

Instituţia Prefectului prin Biroul Judeţean pentru Romi a făcut demersurile 
necesare către Universitatea “Dunărea de Jos”Galaţi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Galaţi pentru aprobarea şi obţinerea de locuri distincte pentru minoritatea romă, pentru 
anul şcolar/ universitar 2017 - 2018. Astfel, s-au obţinut 20 de locuri în facultăţile 
Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi şi peste 300 de locuri în liceele şi şcolile 
profesionale din municipiul şijJudeţul Galaţi. Totodată, Biroul Judeţean pentru Romi s-
a implicat şi a depus eforturi pentru ocuparea şi redistribuirea acestora, în mod real şi 
corect (s-au ocupat de către candidaţii romi: 17 locuri în facultăţile Universităţii 
“Dunărea de Jos” Galaţi şi 69 locuri în licee).  

 
LOCUIRE 
Biroul Judeţean pentru Romi a urmărit şi pe parcursul anului 2017 identificarea 

familiilor lipsite de acte de proprietate sau autorizaţii de construcţii şi a oferit 
consultanţă şi în vederea obţinerii actelor. În cazul locuinţelor sociale deteriorate, 
familiile identificate au fost sprijinite în demersurile către Consiliile locale care, în 
funcţie de bugetul alocat pentru “reabilitare locuinţe sociale”, au reabilitat 2 case sociale 
în care locuiesc 6 familii de romi. 
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În cazul construcţiilor de locuinţe sociale acestea au vizat de fiecare dată 
repartizarea acestora şi către familiile de romi, în funcţie de încadrarea lor în condiţiile 
legale. Au fost atribuite familiilor de romi, de către Primăria Municipiului Galaţi, 5 
locuinţe sociale. 

Totodată, Biroul Judeţean pentru Romi, sprijinit de experţii locali pentru 
problemele romilor, a realizat o bază de date ce cuprinde numărul de familii fără acte de 
proprietate şi/ sau autorizaţii de construcţii la nivel de judeţ. Baza de date cuprinde un 
număr de 2.829 de familii.  

În prezent, există “Programul naţional de cadastru şi carte funciară” aprobat prin 
H.G. nr. 294/2015, prin care vom putea înregistra proprietăţile imobiliare ale familiilor 
de romi care întrunesc cerinţele impuse prin hotãrâre. 

 
S N TATE 
Mediatorii sanitari sunt persoane de etnie romă cu rolul de a facilita comunicarea 

între membrii comunităţii de romi şi personalul medico-sanitar, contribuind la creşterea 
eficacităţii intervenţiilor de sănătate publică. Aceştia se subordonează atât Direcţiei de 
Sãnãtate Publicã care asigurǎ „asistenţǎ tehnică” cât şi primăriilor în schema cărora au 
fost preluaţi prin descentralizare. Pe teritoriul judeţului Galaţi activează un număr de 23 
de mediatori sanitari, din care 6 în mediul urban (Galaţi 3, Tecuci 2, Tg. Bujor 1)  şi 17 
în mediul rural în 12 comune (Ghidigeni 2, Barcea 1, Brăhăşeşti 3, Drăgăneşti 1, 
Movileni 1, Munteni 1, Frumuşiţa 1, Folteşti 1, Băneasa 1, Iveşti 1, Umbrăreşti 1, Lieşti 
2, Drăguşeni 1). 

Acţiunile specifice întreprinse pentru minoritatea romă în anul 2017 au fost : 
- Organizarea unor campanii de informare şi conştientizare a egalităţii de şanse, 

privind accesarea serviciilor publice de sănătate în comunităţile locale de romi. 
- Organizarea unor campanii de informare despre: importanţa vaccinării în rândul 

copiilor, prevenţia bolilor infecţioase şi consecinţele acestora, prevenţia afecţiunilor 
cronice netransmisibile,  modalităţi de sprijin pentru persoanele neînscrise la medicul de 
familie din motive subiective (lipsa actelor de identitate/stare civilă, lipsa unui loc de 
muncă, lipsa venitului minim garantat). 

- Informarea şi consilierea populaţiei cu privire la  efectuarea controlului medical 
periodic, consultaţia prenatală, vaccinările, prevenţia afecţiunilor cronice, adoptarea 
unui stil de viaţă sănătos. 

- Sensibilizarea persoanelor care sunt victime ale violentei domestice  în vederea 
facilitării serviciilor medicale şi psihologice.  

- Creşterea prevalenţei utilizării metodelor moderne de planificare familială. 
- Distribuirea de lapte praf în scopul profilaxiei distrofiei copiilor cu vârsta 0-12 

luni care nu beneficiază de lapte matern. 
La toate şedinţele Grupului de Lucru Mixt Judeţean pentru Romi participă şi 

mediatorii sanitari romi iar discuţiile din cadrul întâlnirilor sunt axate pe subiecte de 
interes pentru ei şi comunităţile de romi pentru care lucrează. 

 
OCUPARE 
În cadrul Bursei Generale a Locurilor de Muncă, organizate de Agenţia Judeţeana 

pentru Ocuparea Forţei de Muncǎ Galaţi şi desfăşurată în luna aprilie 2017 s-a acordat o 
atenţie deosebită promovării principiului egalităţii de şanse în rândul agenţilor 
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economici, astfel încât persoanele aflate în căutare de loc de muncă  să fie integrate pe 
piaţa muncii  fără nici o discriminare. 

Oferta programelor de formare profesională organizate de către AJOFM Galaţi 
este destul de diversificată, asigurând accesul tuturor persoanelor interesate, fără nici o 
discriminare. Astfel, prin planul judeţean de formare profesională pentru anul 2017 au 
fost programate un număr de aproximativ 49 programe de formare profesională în 27 de 
ocupaţii. Principalele ocupaţii în care se organizează programele de formare 
profesională sunt următoarele: agent pază, frizer coafor manichiură pedichiură, 
inspector resurse umane, lucrător comercial, operator introducere validare date, sudor 
electric, îngrijitor bătrâni la domiciliu, împletitor papură, specialist în  sănătate şi 
securitate în muncă, cofetar, bucătar, confecţioner articole din textile. 

 
SECURITATE SOCIAL  
Biroul Judeţean pentru Romi a susţinut şi pe parcursul anului trecut activitatea 

Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţǎ a Persoanelor, pentru rezolvarea în 
orice situaţie a întocmirii documentaţiei privind identitatea persoanelor de etnie romă.  

Susţinerea a constat în activităţi ce au facilitat: 
- identificarea persoanelor de etnie romă făra acte de identitate/ stare civilă; 
- identificarea cauzelor; 
- direcţionarea persoanelor către Serviciul Public Comunitar Judeţean de 

Evidenţǎ a Persoanelor, în vederea rezolvarii  problemelor legate de obţinerea actelor de 
identitate/ stare civilă; 

Prin aceste acţiuni s-a urmãrit: 
- reducerea nr. de persoane care nu posedă documente de identitate şi stare civilă;  
- accesul la servicii publice de tip apă, electricitate, canalizare şi sisteme de 

încălzire; 
- îmbunătăţirea accesului romilor la serviciile sociale, de sănătate şi la piaţa 

muncii;  
- creşterea nivelului de educaţie în rândul copiilor şi al adulţilor;  
- integrarea familiilor de romi în viaţa socială şi economică a comunităţii;  
- grad ridicat de siguranţă pentru comunitate prin mărirea posibilităţilor de 

identificare a membrilor;  
- scăderea infracţionalităţii şi a decalajelor social-economice. 
Biroul Judeţean pentru Romi are o relaţie bună de colaborare cu autorităţile 

statului bazată pe interese reciproce şi activităţi comune. Această relaţie influenţează 
pozitiv implementarea activităţilor şi proiectelor pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor.  

Resursele umane de etnie romă existente la nivelul comunităţilor de romi (14 
experţi locali pentru problemele romilor, 23 de mediatori sanitari, 5 mediatori şcolari, 5 
profesori de limba romani, 1 inspector şcolar pentru minorităţi) sunt pentru Biroul 
Judeţean pentru Romi colaboratori eficienţi ce constituie un beneficiu real, atât în relaţia 
cu comunitatea romă cât şi în relaţia cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, a 
căror angajaţi sunt.  
 
B. Corpul de control al Prefectului 
 
Acţiuni de control dispuse de Prefectul judeţului 
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Prin Ordinul Prefectului nr. 29 emis în data de  09.02.2017 a fost aprobată 

programarea activităţii de îndrumare şi control asupra modului în care autorităţile 
publice realizează atribuţiile delegate de stat, pentru anul 2017 şi „Tematica de control” 
a acestei activităţi. 

 Acţiunile de îndrumare şi control desfăşurate în vederea urmăririi aplicării unitare 
a prevederilor legale la nivelul judeţului şi a modului în care autorităţile publice 
realizează atribuţiile delegate de stat,  au fost efectuate în 34 de unităţi administrativ- 
teritoriale din judeţul Galaţi,  în perioada  februarie 2017  –  decembrie   2017, conform 
programării stabilite prin ordin. 
- Tematică abordată 

 Menţionăm punctele principale care au fost verificate de către funcţionarii publici 
din structurile de specialitate ale Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi, în echipe 
formate din cel puţin doi funcţionari din cadrul Serviciului Juridic şi Relaţii cu Publicul 
şi Corpul de control al prefectului:  

– cu privire la activitatea secretarilor s-au urmărit şi verificat următoarele: 
modalitatea de întocmire a dosarelor de şedinţă ale con iliilor locale; modalitatea de 
întocmire a dosarului care conţine dispoziţiile emise de către primari şi referatele în 
susţinere ale acestora;  registrele cu prezenţa consilierilor la şedinţe; registrul special cu 
evidenţa comunicărilor actelor adoptate/emise către Instituţia Prefectului, în vederea 
verificării acestora sub aspectul legalităţii; registrul cu evidenţa propunerilor făcute în 
şedinţele consiliului local; dosarele comisiilor de specialitate ale consiliului local;  
registrul cu evidenţa hotărârilor adoptate de către consiliile locale; registrul cu evidenţa 
dispoziţiilor emise de către primar; registrul cuprinzând înregistrarea audienţelor 
acordate cetăţenilor localităţilor respective de către primari, viceprimari. 

–  cu privire la activitatea primarilor s-a urmărit verificarea modului de 
exercitare de către primar a atribuţiilor delegate de stat, respectiv: organizarea activităţii 
de stare civilă, actualizarea anuală a listelor electorale permanente; întocmirea, lunar, a 
unui plan de acţiuni sau de lucrări de interes local, repartizate pe persoane, în temeiul 
HG 50/201; respectarea prevederilor legale cu privire la planul de gospodărire a 
localităţilor urbane şi rurale şi urmărirea realizării măsurilor stabilite; respectarea 
prevederilor legale privind situaţiile de urgenţă; respectarea dispoziţiilor legale 
referitoare la inventarierea tuturor bunurilor aparţinând unităţilor administrativ-
teritoriale. 

Funcţionarii din cadrul Serviciului Juridic şi Relaţii cu Publicul şi Corpul de 
control al prefectului au mai verificat: statistica eliberării autorizaţiilor de construire 
/desfiinţare; prezentarea raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu 
a unităţii administrativ-teritoriale, verificarea evidenţelor privind acordarea  drepturilor 
de protecţie socială, modalitatea de organizare a arhivei şi respectarea dispoziţiilor 
Legii arhivelor naţionale nr.16/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi 
Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă nr.217/1996, respectarea  dispoziţiilor O.G. 
nr. 27/2002, respectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
- Principalele deficienţe constatate 
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În urma acţiunilor de îndrumare şi control desfăşurate în vederea urmăririi 
aplicării unitare a prevederilor legale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din 
judeţul Galaţi, s-au constatat deficienţe privind: 

 arhivarea, legarea, numerotarea şi sigilarea dosarelor de şedinţă ale 
consiliilor locale; 

 organizarea dosarelor comisiilor de specialitate ale consiliilor locale; 
 ordonarea cronologică a dispoziţiilor primarului, însoţite de referatele de 

susţinere; 
 respectarea prevederilor legale cu privire la planul de gospodărire a 

localităţilor urbane şi rurale; 
 respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 privind arhivele naţionale şi a 

Instrucţiunilor nr. 217/1996 privind activitatea de arhivă; 
 respectarea dispoziţiilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii 

de soluţionare a petiţiilor; 
 respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

- Măsuri propuse 
Urmare a verificărilor ce s-au efectuat în cursul anului 2017 la sediile unităţilor 

administrativ-teritoriale, au fost întocmite rapoarte cu privire la toate aspectele 
constatate, au fost transmise adrese prin care au fost înştiinţaţi primarii unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu privire la recomandările şi planul  măsurilor  de ordin 
organizatoric, administrativ şi disciplinar pentru remedierea deficienţelor constatate în 
cel mai scurt timp posibil. 

 
- Acțiuni de îndrumare/verificare realizate în colaborare cu serviciile publice 
deconcentrate  

Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi a altor structuri 
guvernamentale cu reprezentare în teritoriu, în ceea ce priveşte exercitarea 
prerogativelor legale  de care dispun, a realizării programului propriu de măsuri şi 
acţiunilor cuprinse în Programul de Guvernare, s-a  concretizat  prin realizarea  pe 
parcursul anului 2017 a unui număr de 29 acţiuni în comun, dintre care exemplificăm: 

 Instituţia Prefectului împreuna cu ANIF i Comisariatul Jude ean al Gărzii 
de Mediu au efectuat verificări cu privire la modul în care au fost salubrizate cursurile 
de apă i au fost realizate i între inute an urile i rigolele în localită i, pentru 
asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari.  

 Verificarea în colaborare cu Inspectoratul pentru Situa ii de urgen ă a stării 
constructiv - func ionale a construc iilor modulare primite de următoarele unită i 
administrativ teritoriale: Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Pechea, Gohor, Brăhă e ti, 
Costache Negri, Valea Mărului, Corod, Negrile ti, Cuca, Nicore ti, epu, Buciumeni. 
Pentru modulele unde s-a constatat existen a unor defec iuni, au fost dispuse măsuri de 
remediere i aducerea lor la starea normală de func ionare.  

 În colaborare cu Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a 
Alimentelor i Oficiul Jude ean de Zootehnie au fost realizate ac iuni de evaluare a 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate/ucise sau altfel afectate, ca 
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urmare a confirmării oficiale a focarului de scrapie în exploata ia aflată pe raza comunei 
Fâr ăne ti. 

 Verificarea i realizarea de ac iuni pentru securizarea zonei i 
monitorizarea fenomenului privind alunecări de teren pe raza unită ii administrativ 
teritoriale Cer e ti, în colaborare cu Inspectoratul de Stat în Construc ii, ANIF – Filiala 
Gala i, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă. 

 În colaborare cu Oficiul judetean pentru Protecia Consumatorilor, Direcia 
Sanitar Veterinară i pentru Siguranţa Alimentelor i Direc ia de Sănătate Publică, s-au 
efectuat acţiuni de monitorizare şi control privind respectarea normelor legale, 
conformitatea, modul de etichetare, prezentare, publicitate i comercializare a 
produselor alimentare în perioadele premergătoare sărbatorilor pascale şi sarbatorilor de 
iarna; 

 Verificarea respectării standardelor minime de calitate care au stat la baza 
licen ierii serviciilor sociale, ac iune realizată în colaborare cu Agen ia de Plă i i 
Inspec ie Socială Gala i; 

 Respectarea reglementărilor legale în domeniul sănătă ii i securită ii în 
muncă, conform reglementărilor prevăzute de Legea nr. 319/2006 , în colaborare cu 
Inspectoratul Teritorial de Muncă; 

 Verificarea documentelor aferente Programului Opera ional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate – POAD. La această ac iune au participat Agen ia Jude eană 
pentru Ocuparea For ei de Muncă, Casa de Pensii, Agen ia Jude eană de Plă i i 
Inspec ie Socială, DSVSA Gala i. 

 Verificarea activită ilor de asisten ă socială desfă urate în comuna 
Nicore ti, sat Dobrine ti. La ac iunea de îndrumare i control au participat AJPIS 
Gala i, Direc ia de Sănătate Publică, Inspectoratul Jude ean de Poli ie. 

Între institu iile implicate a existat o colaborare permanentă pentru derularea în 
condi ii optime a ac iunilor de control. Cu ocazia desfă urării acestor ac iuni s-au 
întocmit informări, note de constare, după caz, prin care s-au prezentat situa iile 
existente i s-au propus măsuri de intrare în normalitate i/sau legalitate atunci când a 
fost cazul, urmărindu-se realizarea acestora până la finalizarea lor. 

Verificările efectuate au facut obiectul unor rapoarte sau informari care s-au 
prezentat conducerii Institu iei Prefectului. 

Rezultatele aciunilor de control tematice au fost dezbătute i analizate în 
edintele de Colegiu Prefectural, Comisia de Dialog Social, sau în edintele Consiliului 

Consultativ pentru Protecia Consumatorilor, în functie de natura i coninutul acestora.  
 
C. Afaceri europene, rela ii interna ionale, dezvoltare economic , programe şi 
strategii guvernamentale 
 
Accesarea fondurilor europene 
 

Cu ocazia lansării celui de-al doilea apel de proiecte din cadrul programului de 
finanţare derulat de Comi ia Europeană prin Serviciul de Sprijin pentru Reformă 
Structurală (SRSS), au fost formulate şi comunicate secretarului de stat pentru relaţia cu 
instituţiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne un număr de şapte idei 
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de proiecte. Acestea au vizat domenii precum simplificarea legislativă, informatizarea 
activităţii şi transparentizarea utilizării banului public.  

La solicitarea Direcţiei Generale pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului, n 
vederea identificării domeniilor potenţial eligibile pentru finanţare, au fost elaborate şi 
transmise cinci fişe de proiect cu posibilitatea aplicării la nivel naţional pentru toate 
instituţiile prefectului. Acestea au avut la bază analiza şi prioritizarea nevoilor 
instituţionale existente la nivelul instituţiei, raportate la oportunităţile de finanţare 
existente. Domeniile vizate au fost: achiziţii publice, proces electoral, financiar-
contabilitate. 

La solicitarea Ministerului Apelor i Pădurilor (MAP), prin Unitatea de 
Management al Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” (UMP-INPC), 
responsabilă pentru implementarea Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienţi” pentru perioada de finan are adi ională 2017-2022, s-a diseminat tuturor 
unităţilor administrativ-teritoriale lansarea primului apel de subproiecte aferent 
Programului Competitiv de Finan are “Investi ii la nivelul comunită ilor locale pentru 
reducerea poluării cu nutrien i”. Acesta a avut ca obiectiv reducerea deversărilor de 
nutrienţi în corpurile de apă prin îmbunătăţirea amenajărilor destinate gunoiului de 
grajd şi a staţiilor de epurare a apelor uzate şi prin protecţia apei şi a terenurilor expuse 
spre a fi afectate de deversările de nutrienţi. 

Cu ocazia lansării spre consultare a Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de 
accesare a fondurilor n cadrul Axei prioritare 5 - mbunătăţirea mediului urban şi 
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 
investiţii 5.1 –  Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului 
natural şi cultural, la nivelul compartimentului a fost analizată localizarea obiectivelor 
finanţabile şi, n urma raportării la condiţiile de eligibilitate, primăriile urbane din judeţ 
au fost informate asupra acestei oportunităţi de finanţare. n cadrul acestei priorităţi de 
investiţii s-a avut n vedere finanţarea restaurării, conservării şi valorificării durabile a 
obiectivelor de patrimoniu cultural naţional (indiferent de localizare, urban sau rural) şi 
patrimoniu cultural local din mediul urban din cele 12 judeţe riverane Dunării. 

La solicitarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, n vederea creşterii 
gradului de absorbţie a fondurilor europene disponibile prin PNDR 2020, un număr de 
12 unităţi administrativ-teritoriale au fost notificate pentru urgentarea măsurilor 
necesare atât obţinerii avansurilor prevăzute n contractele de finanţare, cât şi depunerii 
cererilor de plată la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. 

Ca urmare a modificării Manualului de procedură pentru evaluarea i selectarea 
cererilor de finan are depuse de către solicitan i pentru a ob ine fonduri europene 
nerambursabile prin intermediul PNDR 2020, s-a transmis unităţilor administrativ-
teritoriale din mediul rural informaţia privind posibilitatea de prelungire, cu până la 90 
de zile calendaristice, a termenelor prevăzute în „Notificarea beneficiarului privind 
selectarea cererii de finan are i semnarea contractului de finan are” pentru depunerea 
documentelor solicitate. 

Cu o frecvenţă lunară, reprezentanţii instituţiei au participat la analiza activităţii 
desfăşurate de structurile ministerului n domeniul accesării şi implementării fondurilor 
europene, reuniuni care au avut loc n sistem videoconferinţă la sediul Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie.  
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D. Controlul legalit ii, al aplic rii actelor normative şi contencios administrativ 
 
1. Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative şi a modului de 
aplicare a actelor normative în ac iuni planificate 

Având în vedere prevederile art.123 din Constituţia României, dispoziţiile  art.19, 
alin. 1, lit. „e” din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prefectul  în 
calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, îndepline te ca atribuţie principală  
verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţului, consiliilor locale şi 
dispoziţiilor primarilor.  În perioada 01.01.2017 -31.12.2017, au fost transmise de către 
secretarii unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Galaţi un număr de 15.939 acte 
administrative emise/adoptate comunicate în vederea efectuării controlului de legalitate, 
din care: 

 269 hotărâri transmise de către Consiliul Judeţului Galaţi în vederea 
efectuării controlului de legalitate; 

 5.055 hotărâri transmise de către consiliile locale în vederea efectuării 
controlului de legalitate;  

 10.615 dispoziţii emise de primarii unităţilor administrativ - teritoriale din 
judeţul Galaţi, transmise în vederea efectuării controlului de legalitate. 

Din numărul total al actelor administrative emise/adoptate, în urma efectuării 
controlului de legalitate s-a declanşat procedura prealabilă pentru un număr de 123 acte 
administrative, 95 de acte administrative au fost revocate/modificate/completate de 
autorităţile locale deliberative sau executive.   

În anul 2017 au fost atacate la instanţa de contencios administrativ un număr de 
28 de acte administrative nelegale. 
 
- Tematica abordată 

În anul 2017 au fost  verificate un număr de 4.604  hotărâri şi 8.821 dispoziţii 
emise de primarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi.  

 Consilierii juridici din cadrul serviciului urmăresc realizarea tuturor etapelor  
stabilite prin  Procedura internă privind activitatea de verificare a legalităţii actelor 
administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, urmărindu-se: 

 - întrunirea condiţiilor de cvorum, 
 - temeiul legal invocat în preambulul actului administrativ verificat;  
 - corelaţia existentă între temeiul legal invocat, obiectul hotărârii, expunere de 

motive, raport  de specialitate, rapoarte ale comisiilor de avizare după caz;  
 - condiţiile de formă: semnături, sigilii , număr de înregistrare, avize etc. 
 

- Principalele deficienţe constatate 
Principalele aspecte sesizate ca urmare a efectuării controlul de legalitate, au fost: 
- nerespectarea dispoziţiilor legale în vederea adoptării hotărârilor de consiliu 

prin care se închiriază, concesionează sau vând bunurile aparţinând domeniului privat al 
unităţii administrativ teritoriale; 

- stabilirea incorectă a taxelor speciale aprobate de consiliile locale; 
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- vânzarea terenurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale   
cu încălcarea dispoziţiilor  art. 123  din Legea nr. 215/2001; 

- nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din OUG nr. 54/2006, privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificările i 
completările ulterioare;                                                                  

- nerespectarea, de către unii secretari, a termenului de transmitere al actelor 
autorităţilor administraţiei publice locale către Instituţia Prefectului. 
 
- Măsuri propuse 

Pentru a asigura o corectă  şi unitară aplicare a legisla iei în vigoare, în momentul 
adoptării actelor administrative la nivelul autorită ilor publice locale, Serviciului Juridic 
i Rela ii cu Publicul din cadrul Institu iei Prefectului Jude ului Gala i, potrivit 

procedurii interne aprobate, comunică autorită ilor publice locale, prin circulare, 
noută ile legislative i precizări ale ministerelor, astfel încât să fie diminuat procentul de 
acte administrative emise sau adoptate fără respectarea prevederilor legale.  

Totodată, prin Ordinul Prefectului se aprobă programarea activităţii de îndrumare 
şi control la nivelul autorită ilor publice locale. 
 
2. Controale dispuse în urma sesiz rilor şi audien elor înregistrate la Institu ia 
Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fa a locului 

În anul 2017 Prefectul Judeţului Galaţi a emis 35 de ordine prin care a dispus 
constituirea unor comisii de verificare, majoritatea (26 de ordine) pentru a verifica 
sesizările adresate instituţiei de către Comitetul judeţean pentru Situa ii de  Urgenţă şi 
primarii unor localităţi din judeţul Gala i prin care solicitau efectuarea evaluărilor 
pagubelor produse de fenomenele meteo nefavorabile şi alunecările de teren din 
comunele Slobozia Conachi şi Cerţeşti. 

Alte obiective ale comisiilor de verificare au fost: modul cum au fost salubrizate 
cursurile de apă (1 ordin), verificarea halelor de zgură şi a iazurilor de decantare (1 
ordin), derularea campaniei de vaccinare antirujeolică (1 ordin) , modul de respectare a 
condiţiilor legale privind desfăşurarea activităţilor economice de valorificare de către 
producătorii agricoli persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a 
comerţului cu aceste produse (1 ordin), evaluarea despăgubirilor proprietarilor de 
animale afectate de  trichineloză, verificarea unei familii din Comuna Nicoreşti care 
efectuează activităţi de asisten ă socială fără respectarea prevederilor legale (1 ordin), 
precum i verificarea aspectelor sesizate de către cetăţenii primiţi în audienţe (4 ordine). 

 
3. Instruirea secretarilor unit ilor administrativ – teritoriale cu privire la 
aplicarea actelor normative nou ap rute 

Prin Ordinul Prefectului nr. 29/2017 a fost aprobată programarea activităţii de 
îndrumare şi control asupra modului în care autorităţile publice realizează atribuţiile 
delegate de stat, pentru anul 2017 şi „Tematica de control” a acestei activităţi. 

 Acţiunile de îndrumare şi control desfăşurate în vederea urmăririi aplicării unitare 
a prevederilor legale la nivelul judeţului şi a modului în care autorităţile publice 
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realizează atribuţiile delegate de stat,  au fost efectuate în 34 de unităţi administrativ – 
teritoriale din judeţul Galaţi,  în perioada  februarie 2017 – decembrie  2017. 

 Pentru a veni în sprijinul activităţii desfăşurată de secretarii unităţilor 
administrativ-teritoriale  cu privire la aplicarea  actelor normative nou apărute  s-au 
formulat un număr de 12 circulare care au fost comunicate în teritoriu în vederea 
aplicării unitare a prevederilor legale la nivelul judeţului. 

 
4. Reprezentarea Institu iei Prefectului la instan ele judec toreşti 

Din evaluarea datelor şi informaţiilor referitoare la activităţile realizate, rezultă că 
în anul 2017 se aflau pe rolul instanţelor de judecată un număr de 421 dosare.  
 Structura dosarelor după obiect  aflate  pe rolul instanţelor judecătoreşti este 
următoarea: 

Obiect dosare Num r dosare pe rol în 
cursul anului 2017 

Num r dosare 
finalizate în anul 

2017 
Legile fondului funciar  321 129 
Legea 10/2001  5 2 
Legea 554/2004 30 3 
Legea 544/2001 1 1 
Legea 290/2003 6 3 
O.U.G. 9/2013 – obligaţia 
de a face  C.A.F. 

25 24 

Obligaţia de a face 
înmatriculări - radieri 

33 17 

TOTAL 421 179 
 
Consilierii juridici din cadrul serviciului desfăşoară următoarele activităţi în 

vederea soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor:      
- întocmesc dosare pentru acţiunile nou înregistrate; 
- întocmesc şi transmit către instanţele de judecată  actele de procedură  

privind dosarele aflate pe rol; 
- comunică instanţelor de judecată actele solicitate; 
- formulează răspunsuri la întâmpinări;  
- formulează şi transmit căile de atac şi căile extraordinare de atac în 

termenele stabilite de legiuitor; 
- reprezintă prefectul în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum 

şi a altor autorităţi sau instituţii publice; 
- asigură în condiţiile legii reprezentarea juridică a instituţiei prefectului în 

faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire 
penală precum şi în litigiile cu persoanele fizice sau juridice (inclusiv litigiile care au ca 
obiect aplicarea legislaţiei privind fondul funciar). 

 
5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normativ 

În anul 2017 nu au fost emise ordine cu caracter normativ. În aplicarea 
prevederilor legale, prefectul judeţului Galaţi a emis un număr de 393 Ordine cu 
caracter individual. 
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6. Întocmirea proiectelor de hot râri de guvern i înaintarea acestora c tre 
Ministerul Afacerilor In terne 

     În cursul anului 2017 s-au ini iat 2 proiecte de Hotărâri de Guvern i au fost 
emise următoarele acte normative: 

 HG 632/2017 privind transmiterea unei construcţii aflate în domeniul 
public al statului din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - 
Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi şi pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din 
municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului; 

 HG 874/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi 
administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de 
alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei. 
 
7. Activitatea desf urat  de Comisia de disciplin  

În conformitate cu dispoziţiile art.3 şi art.4 din H.G. nr. 1344/2007 privind 
normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi 
completările ulterioare, în data de 03.02.2017 a fost emis Ordinul prefectului nr.25 
privind constituirea comisiei  de disciplină la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul 
Galaţi.  

În anul 2017 nu au fost înregistrate sesizări, privitoare la faptele funcţionarilor  
publici din cadrul instituţiei, care să impună demararea procedurii disciplinare. 

 
8. Activitatea desf urat  de Comisia Jude ean  de atribuiri de denumiri 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin (4) din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau 
schimbarea de denumiri, secretariatul comisiei de atribuire de denumiri este asigurat 
prin grija compartimentului juridic al Instituţiei Prefectului.  

Atribuţiile  secretariatului comisiei sunt următoarele: 
    - primire, înregistrare şi verificare acte depuse de consiliul judeţean sau 

consiliile locale în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de 
denumiri; 

    - asigurare, întocmire corespondenţa şi transmiterea acesteia; 
    - întocmire procesul-verbal al şedinţei comisiei şi asigură semnarea acestuia de 

către toţi membrii prezenţi; 
    - eliberare şi transmitere avize ; 
    - înregistrare şi evidenţa avize emise; 
    -  publicarea avizelor emise pe site-ul Instituţiei Prefectului. 
În anul 2017 au fost emise un număr de 14 avize de atribuire sau schimbare de 

denumiri după caz, în urma analizării documentelor în cadrul celor şase  şedinţe ale 
Comisiei Judeţene de atribuire  denumiri. 

 
9. Activitatea de Contencios – administrativ 

Consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic şi Relaţii cu Publicul întocmesc 
documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţei de contencios 
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administrativ şi susţin în faţa acesteia acţiunile formulate. De asemenea, consilierii 
juridici întocmesc şi transmit către instanţele de judecată actele de procedură privind 
dosarele aflate pe rolul instan elor de judecată, formulează şi transmit căile de atac şi 
căile extraordinare de atac în termenele stabilite de lege.  

În cursul anului 2017 erau înregistrate pe rolul Tribunalului Galaţi – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal un număr de 57 de dosare, structurate pe obiect după 
cum urmează: 

 3 dosare - obiect anularea autoriza iilor de construire i a certificatelor de 
urbanism emise fără respectarea prevederilor Legii 50/1990 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii;  

 14 dosare - obiect  anulare acte administrative emise sau adoptate  de 
autorităţile publice locale din judeţul Galaţi;  

 1 dosar - obiect comunicare informaţii de interes public;  
 3 dosare  - obiect pretenţii; 
 3 dosare  - obiect anularea ordinului prefectului privind constatarea 

încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local; 
 2 dosare - obiect anularea ordinului prefectului fond funciar; 
 1 dosar - obiect obligaţia de a face delimitare teritoriala UAT;  
 2 dosare - obiect stabilire drepturi salariale;  
 2 dosare - obiect revizuire obligaţia de a face  fond funciar;  
 1 dosar - obiect anulare ordin prefect privind stabilire număr  maxim de 

posturi pe anul 2017; 
 25 dosare - obiect obligaţia de a face - O.U.G.9/2013. 

 
10. Activitatea desf şurat  de Comisia  de disciplin  pentru analizarea şi 

propunerea modului de solu ionare a sesiz rilor privitoare la faptele secretarilor 
unit ilor administrativ- teritoriale sesizate ca abateri disciplinare 

 
Prin Ordinul Prefectului judeţului Galaţi nr. 68/27.03.2017 a fost constituită 

Comisia jude eană de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare 
a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate 
ca abateri disciplinare 

Prin Ordinul Prefectului nr. 129/14.06.2017 s-a modificat componenţa Comisiei 
jude ene de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a 
sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca 
abateri disciplinare, prin înlocuirea domnului Olaru Răzvan – Daniel cu domnul 
Manoliu Mihai, conform Hotărârii de Guvern nr. 412/2017 privind exercitarea, cu 
caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al 
judeţului Galaţi de către domnul Manoliu Mihai. 

 În anul 2017 Comisia jude eană de disciplină a analizat un număr de 5 (cinci) 
sesizări: 

 nr.   1CJD/2237 din 11.04.2017; 
 nr. 26CJD/7413 din 14.09.2017;  
 nr. 29CJD/7598 din 21.09.2017; 
 nr. 38CJD/7599 din 22.09.2017;   



 
  Pag. 23 din 58 

 

 nr. 59CJD/ 8331 din 18.10.2017;   
 Pentru analizarea i solu ionarea sesizărilor mai sus men ionate, Comisia 

jude eană de disciplină s-a întrunit în edin e după cum urmează: 
 în luna mai în data de 15.05.2017 
 în luna iunie: în data de 14.06.2017, 20.06.2017 
 în luna iulie: în data de 04.07.2017, 07.07.2017. 
 în luna septembrie în data de 21.09.2017; 
 în luna octombrie: în data de 05.10.2017, 19.10.2017, 26.10.2017 
 în luna noiembrie în data de 16.11.2017. 

 
E. Urm rirea aplic rii actelor normative cu caracter reparatoriu 
 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 
Funcţionarii publici  din cadrul Compartimentului aplicarea actelor cu caracter 

reparatoriu şi arhivă: 
- întocmesc documentaţia  necesară  emiterii  ordinelor  prefectului; 
- asigură aplicarea actelor normative cu caracter reparatoriu; 
- asigură îndeplinirea lucrărilor secretariatului tehnic al Comisiei judeţene 

pentru reconstituirea dreptului de proprietate Galaţi. 
În vederea punerii în aplicare a prevederilor legilor fondului funciar s-au  

redactat şi emis un număr de 105 Hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate Galaţi. 

 În cursul anului 2017 s-au redactat şi emis un număr de: 
- 42 de Ordine ale Prefectului conform art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- 3 Ordine ale Prefectului privind modificarea componenţei Comisiei judeţene 

pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Jude ul Gala i; 
- 1 Ordin al Prefectului privind modificarea componen ei colectivului de lucru care 

funcţionează pe lângă Comisia Jude eană; 
- 14 Ordine ale Prefectului privind modificarea componen ei comisiilor locale 

pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 
- 1 Ordin al Prefectului privind constituirea comisiei de identificare a terenurilor cu 

destina ie agricolă ocupate abuziv i aflate n administrarea Agen iei Domeniilor 
Statului Gala i;  

- 3 Ordine ale Prefectului privind constituirea Comisiei de delimitare a limitelor 
teritoriale ale Comunei Bere ti-Meria. 

De asemenea, s-au întocmit şi redactat raportări lunare privind stadiul cererilor 
nesolu ionate depuse la Comisia Jude eană şi transmiterea acestei situa ii către 
Ministerul Afacerilor Interne. 

n vederea respectării prevederilor legilor fondului funciar şi monitorizării  
numărului de cereri nesolu ionate i a drepturilor de care au beneficiat revolu ionarii din 
jude ul Gala i, n anul 2017, Institu ia Prefectului - Jude ul Gala i a întocmit i transmis, 
un număr de 4 circulare, unităţilor administrative-teritoriale din judeţul Galaţi. 
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2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie  1945 – 22 decembrie 1989 

În cursul anului 2017 au fost întocmite 35 de referate asupra Dispoziţiilor privind 
propuneri de acordare de despăgubiri băneşti sau măsuri compensatorii potrivit Legii nr. 
165/2013 – dispoziţii emise de către primari în dosare constituite la notificările depuse 
în baza Legii nr. 10/2001 şi trimise de primari la Instituţia Prefectului judeţului Galaţi în 
vederea verificării acestora. 

Au fost înaintate către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 35 
de dosare, întocmite în baza dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, conform programărilor 
transmise de această instituţie. 

S-au întocmit şi redactat raportări lunare privind stadiul soluţionării notificărilor 
depuse conform Legii nr.10/2001 şi s-a efectuat transmiterea acestora către A.N.R.P. 

 
3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa ii cet enilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii 
Tratatului dintre România i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 

În anul 2017 nu s-au adoptat acte administrative.  
Cu adresa nr. 8359/26.10.2017 s-a comunicat Autorită ii Na ionale pentru 

Restituirea Proprietă ilor că toate cererile formulate în baza Legii nr. 9/1998 înregistrate 
la Institu ia Prefectului jude ul Gala i au fost solu ionate, fiind emise hotărâri în acest 
sens. 

Prin adresa nr. 8618/27.10.2017 s-au comunicat Autorită ii Na ionale pentru 
Restituirea Proprietă ilor - Direc ia pentru Aplicarea Tratatelor Interna ionale 
informa iile solicitate cu privire la elaborarea unui proiect de act normativ referitoare la 
modalitatea de stabilire a despăgubirilor. 

 
4. Aplicarea legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau compensa ii 
cet enilor români pentru bunurile proprietatea acestora sechestrate, re inute sau 
r mase în Basarabia  

Conform adresei nr. 8359/26.10.2017 s-a comunicat Autorită ii Na ionale pentru 
Restituirea Proprietă ilor că toate cererile formulate în baza Legii nr. 290/2003 i 
înregistrate la Institu ia Prefectului jude ul Gala i, au fost solu ionate fiind emise, 
hotărâri în acest sens, până în anul 2016.  

În anul 2017 nu s-au adoptat acte administrative. 
 
F. In formare, rela ii publice i apostilare documente 
 
1. Activitatea de solu ionare a peti iilor i a audien elor 
 

În anul 2017 s-au înregistrat 804 petiţii: 113 petiţii cu solicitări la legile fondului 
funciar şi retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, 4  au constituit 
sesizări privind infracţiuni contra patrimoniului, 116 au fost revenire cu aceeaşi 
problemă, 2 scrisori de mulţumire iar 569 au reprezentat diferite cereri. 

Din totalul de 804 petiţii înregistrate în anul 2017 au fost rezolvate în termenele 
prevăzute de lege 743 petiţii, restul fiind în curs de soluţionare.  
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Faţă de anul 2016 când s-au înregistrat 907 petiţii, s-a constatat o scădere cu 
aproximativ  12% a numărului de petiţii depuse. 

În cadrul audienţelor acordate de conducerea instituţiei s-au prezentat 59 de 
persoane din care 46 persoane au depus memorii. Din totalul petiţiilor înregistrate în 
cadrul audienţelor 38 au fost soluţionate, restul fiind în curs de soluţionare. 

Structura detaliată a petiţiilor înregistrate la Instituţia Prefectului – judeţul Galaţi: 
 Numărul de petiţii 804 din care: 
 4  au constituit sesizări privind infracţiuni contra patrimoniului; 
 569 au reprezentat diferite cereri; 
 113 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri 

preluate de regimul comunist; 
 2 au fost scrisori de mulţumire; 
 116  au fost revenire cu aceeaşi problemă. 

 
 Din  totalul de petiţii, au fost primite: 
 57 de la Guvernul României, 10 de la Administraţia Prezidenţială, 32 de la 

alte instituţii de stat; 
 1 de la Mass-media; 
 10 de la persoane juridice; 
 692 de la persoane fizice, din care 683 cetăţeni români, 9 cetăţeni străini, 0 

apatrizi; 
 1 de la organizaţii neguvernamentale române, iar 0 organizaţii 

neguvernamentale din statele membre UE. 
 105  prin e-mail, 10 prin fax; 
 1 au fost anonime, sau în urma verificărilor a rezultat că petentul este 

anonim. 
 

 Petiţiile au fost soluţionate astfel: 
 498 pozitiv sau parţial pozitiv; 
 157 negativ; 
 74 au fost redirecţionate pentru competentă soluţionare, către alte instituţii 

abilitate ale statului; 
 61 sunt în curs de soluţionare; 
 14 au fost clasate direct. 

 
 Din totalul de 59 petenţi primiţi în audienţă: 
 59 au fost consilia i de personalul de relaţii cu publicul şi au depus 46 de 

petiţii; 
 59 au fost primiţi de conducerea instituţiei. 

 
 E. Din totalul de petiţii depuse cu ocazia audienţelor, au fost 

soluţionate: 
 13 pozitiv sau parţial pozitiv; 
 19  negativ; 
 8 în curs de soluţionare. 
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 în 6 cazuri s-a declinat competenţa către alte instituţii. 
 

2. Apostilarea documentelor 
Funcţionarii publici  desemnaţi de conducerea instituţiei să desfăşoare  activitatea 

de certificare cu apostilă urmăresc realizarea tuturor etapelor stabilite prin Instrucţiunile 
82/2010 şi prin Procedura internă privind aplicarea apostilei. 

Faţă de anul 2016 când s-au înregistrat un număr de 3628 de cereri, fiind 
apostilate un număr de 4968 de acte, în anul 2017 s-a înregistrat  o creştere a numărului 
actelor apostilate, în sensul că, s-au primit un număr de 3515 cereri şi au fost  apostilate  
5111 acte.  

 În cadrul compartimentului de apostilă s-au derulat şi activităţi conexe, cum ar fi:  
 formularea răspunsurilor la petiţiile adresate Instituţiei Prefectului - judeţul 

Galaţi; 
 îndrumarea solicitanţilor către  autorităţile competente  după aplicarea 

apostilei;  
 colaborarea  cu autorităţile  administraţiei publice centrale şi locale, în 

scopul verificării actelor administrative oficiale supuse certificării cu apostilă. 
 
G. Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate  
 
1. Activitatea Colegiului Prefectural al Jude ului 

Colegiul Prefectural este compus din 31 de membri şi 12 reprezentanţi ai 
structurilor MAI şi ai altor autorităţi centrale reprezentate pe plan local. 

Obiectivele majore ale acestei structuri administrative vizează armonizarea 
activităţii serviciilor publice deconcentrate şi implementarea programelor, politicilor, 
strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul judeţului. 

 Numărul ședințelor de lucru 
În anul 2017  au fost organizate  12 şedinţe ordinare 

 Numărul hotărârilor adoptate 
Prin secretariatul tehnic al Colegiului Prefectural s-au asigurat activităţile de 

planificare, convocare, pregătire materiale pentru şedinţă, lucrări de secretariat, 
întocmirea şi transmiterea rapoartelor lunare la Ministerul  Afacerilor Interne Bucure ti. 

 Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural 
Din structura Colegiului Prefectural fac parte: prefectul, subprefectul, directorul 

executiv al institu iei, 31 de directori executivi/comisari ef ai serviciilor publice 
deconcentrate i conducerile structurilor MAI i altor autorită i centrale reprezentate la 
nivelul unită ilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi, care au statut de invitat. 
Ultima reactualizare a componen ei Colegiului Prefectural s-a realizat prin Ordinul 
Prefectului   nr. 334/12.12.2017. 

 Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de 
activitate în cadrul ședințelor de lucru al Colegiului Prefectural 

Tematicile care se dezbat în general la edin ele de Colegiu Prefectural prevăd 
problematici care in de analiza, explicitarea sus inerea unor proiecte sau programe 
na ionale/regionale/jude ene, aplicarea unor acte normative noi, teme reie ite din 
analizarea unor evenimente publice importante, rapoarte în legătură cu aplicarea unor 
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legi sau în legătură cu gestionarea unor situa ii, solicitări venite pe  cale ierarhică, sau 
chiar probleme punctuale ale comunită ii, unită ilor administrativ teritoriale, 
institu iilor, etc.  

Astfel, au fost prezentate informări de către 28 de servicii publice deconcentrate 
şi alte structuri guvernamentale din teritoriu.  

 
2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor i a situa iilor financiare 
priv ind execu ia bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate 

 
Conform art.8 din Legea340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 

serviciile publice deconcentrate au obligaţia de a transmite prefectului proiectele de 
buget precum şi situa iile financiare privind execuţia bugetară în vederea avizării. 

Astfel, trimestrial, respectiv anual, se acordă aviz consultativ pentru situa iile 
financiare, respectiv proiectele de buget, pentru 12 servicii  publice deconcentrate. 

 
3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a jude ului 
 Numărul ședințelor de lucru 

În anul 2017 au fost  organizate un număr de 12 edin e ordinare i 1 edin ă 
extraordinară a Comisiei de Dialog Social Gala i, pe ordinea de zi  fiind  analizate atât  
teme ini iate de reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor, cât şi teme propuse de 
reprezentanţii administraţiei locale şi ai serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor. 

De asemenea, au fost cuprinse pe Ordinea de zi teme reie ite din analizarea unor 
evenimente publice importante, rapoarte în legătură cu aplicarea unor legi sau în 
legătură cu gestionarea unor situa ii, solicitări venite pe cale ierarhică, probleme 
punctuale ale comunită ii locale, unită ilor administrativ teritoriale, institu iilor, etc., la 
nivelul jude ului Gala i. 

Prin secretariatul tehnic al Comisiei de Dialog Social, asigurat de Institu ia 
Prefectului – jude ul Gala i, s-au desfă urat activităţile de :  

- planificare, convocare, pregătire materiale pentru şedinţă, lucrări de secretariat 
- întocmire şi transmitere lunar, către Ministerul Consultării Publice i Dialogului 

Social, a Minutei i Raportului privind activitatea  Comisiei de Dialog Social Gala i; 
- întocmire i transmitere semestrial i anual, către Ministerul Consultării Publice 

i Dialogului Social - Direc ia Dialog Social, a Raportului privind activitatea Comisiei 
de Dialog Social Gala i, conform modelului solicitat; 
 Numărul partenerilor sociali membrii ai Comisiei de Dialog Social 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 62 / 2011 – Legea dialogului social  
privind  constituirea  şi funcţionarea comisiilor de Dialog Social, ultima reactualizare a 
componentei Comisiei de Dialog Social Gala i s-a realizat prin Ordinul Prefectului              
nr. 138 din 22.06.2017. 

Comisia de Dialog Social este compusă din 27 de membri permanen i i 11 
invita i permanen i, reprezentând partenerii sociali de la nivel jude ean: sindicate, 
patronate, administra ie. În func ie de tematica abordată, pot participa i al i invita i. 

Din structura  Comisiei de Dialog Social Gala i fac parte: prefectul, subprefectul, 
pre edintele Condilului Jude ean, directorul executiv al Institu iei Prefectului, directori 
executivi/comisari ef ai serviciilor publice deconcentrate din judeţul Galaţi. 



 
  Pag. 28 din 58 

 

Obiectivul major al activităţii acestei comisii  este dezvoltarea  şi consolidarea 
parteneriatului şi a dialogului social, în structura administraţiei publice – sindicate – 
patronat.  

 
4. Acțiuni de protest 

La nivelul municipiul Galaţi au fost un număr de 104 adunări publice de protest 
în anul 2017, în creştere cu 126,09% faţă de anul 2016, când s-au desfăşurat 
aproximativ 40 astfel de manifestări. La acţiunile publice de protest au fost în medie 
710 participanţi/ adunare publică. 

 
5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice al județului 

În anul 2017, Instituţia Prefectului jude ul Galaţi a organizat un număr de 12 
şedinţe ale Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din 
Galaţi, cu frecvenţă lunară. Acestea s-au desfăşurat conform procedurii, în ultima 
săptămână întreagă din fiecare lună calendaristică, marţi, la orele 12.00.  

La întâlniri au participat membrii Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice din Galaţi nominalizaţi în Ordinul Prefectului Nr. 
143/22.06.2017.  

În funcţie de solicitările reprezentanţilor organizaţiilor persoanelor vârstnice  
precum şi de modificările legislative sau subiectele de actualitate şi de interes pentru 
această categorie de vârstă, la întâlnirile lunare au fost invitaţi să participe şi  
reprezentanţi  ai instituţiilor publice sau societăţilor comerciale în a căror competenţă de 
soluţionare au fost temele propuse pentru analiză şi dezbatere. Dintre acestea 
menţionăm: Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor, Consiliul 
Judeţului Galaţi, Primăria Municipiului Galaţi Poliţia Locală, SC Transurb SA, SC 
Electrica SA, Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor. 

Tematicile cuprinse în ordinea de zi a fiecărei întâlniri au fost stabilite prin 
consultarea membrilor organizaţiilor de pensionari după cum urmează : 

Luna / 2017 Tematica 
Ianuarie Informare cu privire la modificãrile legislative anunţate în 

domeniul pensiilor şi asigurãrilor sociale pentru anul 2017. 

Februarie Informare cu privire la principalele obiective de investiţii pentru 
anul 2017 ale SC TRANSURB SA Galaţi. 

Martie Informare cu privire la situaţia asigurãrii spaţiilor (locurilor) în 
cãminele de bãtrâni din municipiul Galaţi şi modul de calcul a 
contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiari şi susţinãtorii 
legali ai acestora. 

Informare cu privire la situaţia asigurãrii liniştii şi ordinii publice 
în parcurile şi grãdinile din municipiu. 

Aprilie Informare cu privire la furnizorii de servicii medicale în contract 
cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate Galaţi. 

Mai Informare cu privire la activitatea şi mãsurile dispuse de SC 
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Electrica Furnizare SA pentru îmbunãtãţirea serviciilor prestate 
cãtre cetãţenii din municipiul şi judeţul Galaţi. 

Iunie Informare cu privire la activitatea şi mãsurile dispuse de 
Sucursala de Distribu ie a Energiei Electrice Gala i pentru 
îmbunãtãţirea serviciilor prestate cãtre cetãţenii din municipiul şi 
judeţul Galaţi. 

Informare cu privire la majorarea pensiilor în conformitate cu 
Hotãrârea Guvernului nr.291/2017 pentru completarea art.134 din 
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice aprobate prin H.G. nr. 257/2011. 

Iulie Situaţia biletelor de tratament disponibile / distribuite prin Casa 
Judeţeanã de Pensii. 
Informare privind recomandãri şi sfaturi utile populaţiei, pentru 
perioada caniculei. 

August Informare cu privire la pachetele de servicii medicale pentru 
pensionari decontabile din asigurãrile sociale de sãnãtate. Analizã 
comparativã 2017 – 2016. 

Septembrie Informare cu privire la modul în care este asiguratã salubrizarea 
în municipiul Galaţi. Acţiuni şi mãsuri dispuse în primele opt luni 
ale anului 2017. Mãsuri pentru eliminarea mirosurilor neplãcute 
de la groapa de gunoi. 

Informare privind mãsurile realizate de cãtre Poliţia Localã Galaţi 
pentru asigurarea şi menţinerea ordinii publice, creşterea gradului 
de siguranţã a cetãţeanului, în primele opt luni ale anului 2017. 
Analizã comparativã cu aceeaşi perioadã a anului precedent. 
Mãsuri dispuse pentru menţinerea ordinii publice în zona pieţei 
agroalimentare din strada Basarabiei. 

Octombrie Informare privind situaţia stocurilor de vaccin pentru derularea în 
condiţii optime a campaniei de vaccinare antigripalã, sezonul rece 
2017-2018. 

Informare privind pregãtirea şi asigurarea în sezonul rece a 
spaţiilor de cazare pentru persoanele fãrã adãpost. Probleme 
deosebite privind segmentul persoanelor vârstnice aflate în 
aceastã situaţie.  

Noiembrie Informare privind Secţia de Geriatrie din cadrul Spitalului 
Judeţean “Sf.Andrei” Galaţi. Prezentare. Rezultate. Obiective 

Informare  privind serviciile sociale acordate persoanelor 
vârstnice de cãtre Fundaţia de Sprijin a Vârsnicilor în anul 2017. 
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Decembrie Informare cu privire la acţiunile de monitorizare şi control ce vor 
fi întreprinse în perioada sãrbãtorilor de iarnã 2017 – 2018. 

 
Întâlnirile lunare s-au bucurat de o participare numeroasă atât din partea 

reprezentanţilor organizaţiilor persoanelor vârstnice din judeţul Galaţi, cât şi din cea a 
reprezentanţilor autorităţilor judeţene, care fac parte din acest comitet.  

În cadrul acestor şedinţe au fost supuse discuţiei problemele cu care se confruntă 
membrii organizaţiilor de pensionari şi în limitele normelor legale s-au făcut demersuri 
pentru soluţionarea acestora. Instituţia Prefectului a prezentat modalitatea de rezolvare a 
respectivelor probleme în cadrul şedinţelor ulterioare, iar atunci când situa ia a impus-o, 
au fost invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice judeţene şi locale care au răspuns 
întrebărilor ridicate de vârstnici. 

Problemele expuse de reprezentanţii organizaţiilor persoanelor vârstnice în cadrul 
întâlnirilor CCDCPPV s-au referit la:  asisten a medicală din mediul rural, criterii de 
acordare a biletelor de tratament, probleme de gospodărire a municipiului legate de 
curăţenie, situa ia străzilor, problema bătrânilor străzii, modalităţi de ajutorare a 
persoanelor vârstnice defavorizate, protecţia vârstnicilor împotriva unor abuzuri etc. 

De asemenea, cu ocazia fiecărei şedinţe s-a înmânat reprezentanţilor 
organizaţiilor persoanelor vârstnice câte un exemplar din materialele de şedinţă 
prezentate pentru ca informaţiile să poată fi transmise, spre consultare, membrilor 
organizaţiilor pe care le reprezintă. 
 
H. Servicii comunitare de utilit i publice 
 

 Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilit i Publice 
Această activitate este momentan suspendată, până la noi clarificări privind 

modul de desfă urare care trebuiesc comunicate de către Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. 
 
 
I. Managementul situa iilor de urgen  
 

 Pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență nr. ședințelor 
Comitetului județean pentru Situații de Urgență 
 

În scopul prevenirii producerii şi gestionării unor situa ii de urgenţă în zona de 
competenţă, în anul 2017 membrii Comitetului Judeţean pentru Situa ii de Urgenţă 
Galaţi s-au întrunit în 27 de şedinţe de lucru (2 şedinţe ordinare, 21 şedinţe 
extraordinare şi 4 şedinţe extraordinare în sistem videoconferinţă cu Comitetul Naţional 
pentru Situa ii Speciale de Urgenţă). 

 Grupul de suport tehnic pentru inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 
accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale s-a întrunit în data de 
11.05.2017 într-o şedinţă de lucru, pentru întreprinderea principalelor măsuri în vederea 
limitării efectelor fenomenelor hidro-meteorologice periculoase. 
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 Numărul de hotărâri adoptate - Numărul de ordine emise de prefect, pe linia 
prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, în calitate de președinte al Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență 

În cadrul şedinţelor de lucru ale Comitetului judeţean, pentru îndeplinirea 
responsabilităţilor pe linia managementului situa iilor de urgenţă s-au emis un număr de 
23 hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situa ii de Urgenţă Galaţi şi 38 ordine ale 
prefectului judeţului Galaţi. 

 Planuri aprobate 
Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în Planul de activitate al CJSU Galaţi pe 

anul 2017 şi pentru desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul 
judeţului Galaţi, au fost întocmite, analizate şi aprobate în şedinţele Comitetului 
Judeţean pentru Situa ii de Urgenţă, 5 planuri de măsuri şi 5 documente operative: 

 Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru 
Situa ii de Urgenţă Galaţi în anul 2016; 

 Raportul Comisiei constituită prin Ordinul Prefectului nr. 38 din 20.02.2017 
pentru evaluarea situa iei de urgenţă privind necesitatea reparării în regim de urgenţă a 
staţiei  SRPE Ghimia din cadrul amenajării Câmpia Covurluiului, incinta Brateşul de 
Jos şi a costurilor necesare executării lucrărilor de reparaţii; 

 Raportul de date tehnice privind costurile maxime estimate pe anul 2017 pentru 
punerea în funcţiune a staţiilor de desecare aflate în administrarea ANIF; 

 Planul de măsuri sanitar veterinare pentru controlul bolii influenţă aviară înalt 
patogenă H5N8 la păsări sălbatice (lebădă de iarnă (Cygnus)) al Centrului Local de 
Combatere a Bolilor; 

 Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situa iilor de urgenţă pe anul 2017 al judeţului Galaţi; 

 Planul de măsuri pentru gestionarea situa iilor de urgenţă specifice sezonului cald 
2017; 

 Raportul de sinteză privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase 
manifestate în data de 21.06.2017 şi data de 06.07.2017; 

 Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru 
Situa ii de Urgenţă Galaţi în semestrul I al anului 2017; 

 Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situa ii de Urgenţă Galaţi pe 
anul 2018; 

 Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situa ii de Urgenţă Galaţi pentru 
perioada sezonului rece 2017-2018. 

 
J. Monitorizarea activit ilor desf urate în jude  pentru asigurarea ordinii 
publice 

Inspectoratul Jude ean de Jandarmi 
Prin activitatea de ordine publică desfăşurată, în conformitate cu Legea nr. 

550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, atât prin acţiunile 
specifice, cât şi alături de celelalte instituţii specializate cu atribuţii în domeniu, 
jandarmii gălăţeni au contribuit la păstrarea climatului de ordine şi siguran ă publică a 
cetăţenilor şi prevenirea apariţiei unor manifestări violente sau a unor incidente pe 
timpul adunărilor publice desfăşurate pe raza judeţului Galaţi.  
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Efortul structurilor de ordine publică ale unităţii s-a concentrat pentru executarea 
eficientă a misiunilor de asigurare a ordinii publice, pentru îndeplinirea misiunilor de 
menţinere a ordinii publice în sistem integrat cu poliţia şi a misiunilor în cooperare/ 
colaborare cu alte instituţii, conform planurilor/ protocoalelor de cooperare/ colaborare 
existente.  

Misiunile executate în perioada evaluată, în număr de 5464, au înregistrat o 
scădere cu 9,55% faţă de anul 2016, când au fost executate 6041 misiuni. Această 
scădere a fost generată de misiunile specifice executate în anul 2016 cu ocazia 
alegerilor locale i parlamentare, misiuni care nu s-au mai regăsit pe parcursul anului 
2017.  

Din totalul misiunilor executate în anul 2017: 
- 494 au fost misiuni de asigurare a ordinii publice,  
- 68 misiuni executate la solicitarea Inspectoratului colar Jude ean Gala i 

(bacalaureat, titularizare, examene directori, etc.),  
- 3505 misiuni de menţinere a ordinii publice,  
- 546 acţiuni în cooperare/ colaborare cu alte instituţii, 
- 356 acţiuni pentru punerea în executare a unui număr de 1592 mandatelor 

de aducere, 
- 38 ac iuni speciale, 
- 457 în cooperare cu poli ia de frontieră.  

Tot în anul 2017 s-au mai derulat 156 acţiuni de prevenire/informare a populaţiei 
privind actele normative cu inciden ă în domeniul ordinii i siguran ei publice. 

După cum se poate observa, ponderea cea mai mare o au misiunile de menţinere a 
ordinii şi siguran ei publice, iar la polul opus se găsesc acţiunile speciale, ac iuni însă 
care în general au un grad de risc ridicat.  

Pe parcursul derulării acestor misiuni, în anul 2017 au fost aplicate un număr de 
2462 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 746.600 lei. Dintre acestea, 1852 
sunt sancţiuni cu amendă, reprezentând 75,22% din total, iar 610 sunt avertismente 
scrise.   

Pe linia sesizării faptelor de natură penală, în anul 2017 au fost sesizate organele 
de urmărire penală pentru un număr de 199 fapte cu 217 făptuitori (122 fapte de natură 
penală cu 143 făptuitori constatate de jandarmi i 77 fapte de natură penală cu 74 autori 
constatate în ac iunile în cooperare cu poli ia). 

 Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, misiuni principale ale 
Jandarmeriei Române, au constituit o prioritate, atât pentru factorii de conducere ai 
inspectoratului, cât şi pentru cei de execuţie.  

Misiunile de asigurare au fost executate în baza actelor normative şi a ordinelor 
în vigoare şi în conformitate cu prevederile Planului cadru de asigurare / restabilire a 
ordinii publice, întocmit având în vedere prevederile Ordinului M.A.I. nr. S/182/2010 
privind planificarea şi executarea misiunilor de asigurare şi/sau restabilire a ordinii 
publice. Astfel, în anul 2017, au fost executate 494 misiuni de asigurare a ordinii 
publice cu o medie de 8 jandarmi pe misiune, din care: 

 203 misiuni la manifestările sportive; 
  119 misiuni la manifestările cultural artistice;  
  104 misiuni la manifestările de protest; 
   44 misiuni la manifestările religioase/comemorative;  
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  13 misiuni pe timpul vizitelor oficiale; 
    9 misiuni la manifestările promo ionale – comerciale;  
     2 alte misiuni. 

Comparativ cu anul 2016, numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice a 
crescut cu 26,02%, în anul 2017 fiind caracterizat de executarea misiunilor cu ocazia 
manifestărilor sportive, religioase şi cultural – artistice, precum şi cu ocazia 
manifestărilor de protest, acest an nefiind lipsit de mişcări sociale concretizate în 
mitinguri şi pichetări. Misiuni de protest au necesitat un efort deosebit având în vedere 
starea de spirit existentă în rândul diferitelor categorii sociale determinate de deciziile 
politice luate în acest an (adunările publice de protest au înregistrat o cre tere de 
126,09% fa ă de anul 2016). La adunările publice la care inspectoratul a asigurat 
măsurile de ordine au participat, cumulat, aproximativ 350.000 persoane, cu o medie de 
710 participan i/ adunare publică. 

Misiunile de asigurare a ordinii publice au fost executate fără a se înregistra 
incidente sau alte evenimente deosebite, fiind aplicate 60 de sancţiuni contravenţionale 
(12 avertismente şi 48 amenzi) în valoare de 19050 lei. Faptul că nu au fost înregistrate 
incidente se datorează i sprijinului real i eficient primit, atât din partea Grupării de 
Jandarmi Mobile Bacău, cât i din partea structurilor Poli iei Na ionale i Poli iei 
Locale. 

 Misiuni executate la solicitarea Inspectoratului colar Jude ean Gala i 
În anul 2017, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Gala i a executat 68 de misiuni 

la solicitarea Inspectoratului colar Jude ean Gala i fiind folosi i un număr de 194 
jandarmi, misiuni executate în zona centrelor de examinare/ evaluare la bacalaureat, 
evaluare na ională, examen directori, titularizare.  

 Participarea la menţinerea ordinii publice 
Misiunile de menţinere a ordinii publice s-au executat în conformitate cu 

Strategia naţională de ordine publică şi cu Ordinul M.A.I. nr. 60/2010 privind 
organizarea şi executarea activităţii de menţinere a ordinii şi siguran ei publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. Aceste misiuni sunt principalele generatoare de 
rezultate, fapt pentru care în activităţile de planificare, organizare, pregătire şi executare 
au fost implicate toate compartimentele şi structurile de profil din cadrul Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Galaţi. 

În anul 2017 au fost executate 3505 misiuni de menţinere a ordinii publice în 
sistem integrat cu structurile Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Gala i, fiind angrena i 
7690 jandarmi, ceea ce reprezintă o medie de 9,6 misiuni/zi cu 21 jandarmi/zi.  

 Ac iuni speciale 
În anul 2017 în baza solicitărilor primite de la institu iile cu care se cooperează, 

efectivele din cadrul Plutonului 1 jandarmi interven ie antiteroristă i ac iuni speciale au 
executat un număr de 38 ac iuni speciale, dintre care cele mai multe au fost cu BCCO, 
IPJ i DIICOT. La aceste ac iuni au participat în medie 8 jandarmi.    

 Pe linie de Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în perioada 
analizată, structurile operative ale unităţii au aplicat un număr de 2462 sancţiuni 
contravenţionale, în valoare totală de 746.600 lei. Dintre acestea, 1852 sunt sancţiuni cu 
amendă, reprezentând 75,22% din total, iar 610 sunt avertismente scrise.   

Analizând din punct de vedere al actului normativ sancţionator putem preciza 
faptul că 82% din totalul sancţiunilor aplicate sunt prevăzute de Legea nr. 61/1991 



 
  Pag. 34 din 58 

 

pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 
şi liniştii publice, celelalte reprezentând sancţiuni contravenţionale prevăzute de alte 
acte normative. 

Pe linia sesizării faptelor de natură penală, în anul 2017 au fost sesizate organele 
de urmărire penală pentru un număr de 199 fapte. 

Lucrătorii Inspectoratului de Jandarmi Jude ean Galaţi ce au acţionat în cooperare 
cu structurile de poliţie au constatat un număr de 77 fapte de natură penală cu 74 autori. 

În anul 2017 au fost sesizate organelor de urmărire penală de către efectivele de 
jandarmi un număr de 122 fapte de natură penală care se regăsesc în 108 lucrări, fiind 
depistaţi în flagrant 143 făptuitori.  

De asemenea, în baza de date SINS au fost efectuate accesări atât de pe staţiile 
portabile cât şi de pe staţiile de lucru fixe, fiind obţinute un număr de 4 hituri. 
Persoanele în cauză au fost predate organelor competente, fiind întocmite documentele 
legale. 

Totodată, au fost depistate/reţinute 5 persoane pe numele cărora au fost emise 
mandate de arestare, persoane care au fost predate lucrătorilor Inspectoratului de Poliţie 
al Judeţului Galaţi. 

În anul 2017, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi a sesizat organele de 
urmărire penală cu privire la un caz de ultraj săvâr it prin amenin are cu fapte cu 
violen ă. 

În perioada analizată, personalul de specialitate din cadrul structurilor de 
prevenire şi combaterea faptelor antisociale, precum şi subofiţerii cu a doua specialitate 
pe această linie din cadrul detaşamentului mobil, au desfăşurat filmări operative cu 
ocazia executării misiunilor (executări judecătoreşti, competiţii sportive, intervenţii 112, 
etc.), în vederea descurajării şi probării eventualelor fapte antisociale. Aceste activită i 
au creat convingerea organelor judiciare, pe de o parte, cu privire la comiterea faptelor 
antisociale, iar pe cealaltă parte, cu privire la ac iunea legală a lucrătorilor jandarmi. 

În cursul anului 2017, au fost introduse la camera de corpuri delicte a 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Galaţi un număr total de 95 bunuri. De asemenea, 
au intrat în proprietatea statului 23 bunuri ce se aflau în de inerea Inspectoratului de 
Jandarmi Jude ean Gala i, bunuri ce au făcut obiectul comisiilor de preluare şi 
distrugere în conformitate cu prevederile O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului. Dintre acestea, un număr de 17 bunuri au fost predate spre 
valorificare Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. 

 Din cele 1592 mandate de aducere primite de la instanţele de judecată ori 
organele de urmărire penală, au fost executate cu prezentarea persoanei în faţa 
organului emitent un număr 633 mandate, reprezentând 39,76% din total, pentru 
celelalte întocmindu-se documentele legale justificative, prevăzute de actele normative 
în vigoare. 

 Pe parcursul anului 2017, au fost desfăşurate acţiuni de 
prevenire/informare a populaţiei în cadrul a 4 programe derulate de către Inspectoratul 
de Jandarmi Jude ean Gala i, având ca obiectiv principal prezervarea climatului de 
ordine şi linişte publică, precum i apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private. În cadrul acestor programe s-au desfă urat 
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156 ac iuni, într-un număr de 127 loca ii, ac iuni la care au participat aproximativ 3080 
persoane (elevi, cadre didactice, părin i, suporteri, etc.). 

Inspectoratul de poli ie al jude ului Gala i 
Situa ia activită ilor desfă urate la nivelul IPJ Gala i pentru asigurarea lini tii 

publice, în anul 2017, se prezintă astfel: 
 Organizarea activită ii de patrulare în mediul urban / rural, respectiv 

interven ia la sesizarea evenimentelor, s-a efectuat în baza prevederilor O.M.A.I. nr. 
60/2010 i în conformitate cu prevederile Planului Unic de Ordine și Siguranț  Public  
întocmit la nivelul I.P.J. Gala i. 

În urma analizării activită ilor desfă urate de dispozitivul de siguran ă publică 
planificat în activită ile de patrulare, în perioada anului 2017 s-au ob inut următoarele 
rezultate: 

 Infrac iuni stradale sesizate : 170  
Urban: 128/ Rural: 42 

 Infrac iuni descoperite în flagrant: 926  
Urban: 497/ Rural: 429 

 Interven ii la evenimente : 11739 
Urban: 7544/ Rural: 4195 

 Urmări i depista i : 49 
Urban: 13/ Rural: 36 

 Stări conflictuale aplanate : 2702 
Urban: 2017/ Rural: 690 

 Verificări efectuate în bazele de date: 24112 
Urban: 19845/ Rural: 4267 

Pentru cre terea numărului de patrule i acoperirea teritoriului s-a solicitat 
institu iilor partenere, respectiv Inspectoratul Jude ean de Jandarmi Gala i i Serviciul 
Teritorial al Poli iei de Frontieră Gala i for e suplimentare de jandarmi/poli i ti de 
frontieră constituindu-se astfel patrule mixte conform dispozi iilor O.M.A.I. nr. 
60/2010. 

 Ac iuni organizate în cooperare cu alte structuri (principalele misiuni 
coordonate de poli ie sau de alte institu ii, manifest ri cultural – sportive, 
mit inguri) 
 

Pentru cre terea gradului de siguran ă publică s-au efectuat punctual, ac iuni în 
cooperare atât cu institu ii din cadrul sistemului de ordine publică cât i alte institu ii 
partenere. 

Ac iuni de amploare coordonate de I.P.J. Gala i : 197 ; 
Ac iuni în cooperare cu I.J.J. Gala i : 2 ac iuni/lună; 
Ac iuni în cooperare cu S.T.P.F. Gala i : 1 ac iune / lună; 
Ac iuni în cooperare cu Direc ia Silvică Gala i/Garda Forestieră Gala i: 12 ac iuni 

/ an; 
Ac iuni în cooperare cu Garda de Mediu Gala i/I.T.M. Gala i: 3 ac iuni / an 
Participare la măsuri de ordine i siguran ă publică : 416 

            - manifesta ii de protest: 183 
            - manifesta ii sportive: 116 
            - manifesta ii comemorative religioase: 69 



 
  Pag. 36 din 58 

 

            - alte manifesta ii: 48  
Interven ii la evenimente : 20222 

- din care urban/rural: 10222/ 9800 
Interven ii la evenimente sesizate prin S.N.U.A.U. 112:  16584   din care urban: 

8522 / rural: 8062 
 

 Crim inalitatea stradal  
 

Criminalitatea stradală este caracterizată, în general, de infracţiuni fără un pericol 
social deosebit, însă prin locul în care sunt săvârşite, creează o stare de disconfort şi 
nesiguran ă amplificată în rândul cetăţenilor.  

Comparativ cu perioada 12 luni 2016, în anul 2017 infrac ionalitatea stradala a 
înregistrat valori negative, numărul total al infracţiunilor sesizate fi ind de 505 fapte (-
3,07 %). 

Din analiza datelor privind infracţiunile stradale sesizate se desprind următoarele 
aspecte: 

 Din cele 505 infracţiuni stradale sesizate în 12 luni 2017, un număr de 206 au fost 
comise ziua, iar 299 noaptea. 

 Defalcat pe forma iuni, situa ia se prezintă astfel:  
                              - I.P.J. Gala i - 505 infrac iuni (-16)  
                              - S.R.P.T. Gala i - 10 infrac iuni (+5) 
                              - BCCO Gala i – 14 infrac iuni (+11 
 
              Principalele infracţiunile stradale 

 
În continuare, ponderea infracţiunilor stradale este reprezentată de furt, acesta 

reprezentând 87,52% din totalul acestora.  
 
          In fracţiuni constatate  

În anul 2017, poliţiştii de ordine publică au constatat un număr 5492 infrac iuni, 
din totalul de 11.709 înregistrate la nivelul judeţului, cu un plus de 612 fapte faţă de 
perioada similară 2016. 

Din totalul infracţiunilor constatate la nivelul structurii de ordine publică, 137 
sunt de natură economico-financiară, 4200 judiciare şi 1155 de altă natură.  

INDICATORI     2016      2017 ( +/- ) ( % ) 

Total stradale  521  505  -16 -3,07% 
Tâlhărie - ziua 44 36 - 8 -18,18% 
Tâlharie  - noaptea   22 20 -2 -9,09% 
Tâlharie  prin smulgerea obiectelor    46 31  -15 -32,61% 
Ultraj asupra politistilor  2 0 -2        % 
Furt din societati comerciale - total  14 19  +5  +35,71% 
Furt din buzunare, posete, genti  57  69 +12  +21,05% 
Furt de auto - total  31  18 -13 -41,94% 
Furt din auto - total  164  182  +18 +10,98% 
Furt de componente din exteriorul masinii 123 113  -10 -8,13% 
Tulburarea ordinii publice   2 2           % 
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Din totalul de 5492 infracţiuni constatate de efectivul de ordine publică  un 
număr 1651 au fost constatate în mediul urban, iar 3841 în mediul rural. 

 
TOTAL 
infrac iuni  
constatate 

12 luni 
2016 

12 luni 2017  

 
4880 

Total Urba
n 

Rural (+/-) 

5492 1651 3841 -612 
  economico – 
financiare 

170 137 82 55 -33 

  judiciare 3790 4200 1211 2989 +410 
  de altă natură 928 1155 358 797 +227 
  persoane suspecte 
cercetate 

1473 1135 374 761 -338 

            
Genurile de infracţiuni constatate de structura de ordine publică în cele 12 luni 2017: 

- Infracţiunile contra persoanei - 2340; 
- Infracţiuni contra patrimoniului sunt 1163, din care: furt - 1022 fapte, iar tâlhării 

- 20; 
- Infracţiuni incriminate de legi speciale  -  223 . 
 

În perioada analizată, structura de ordine publică a efectuat 211 acţiuni cu 
efective mărite, fiind constatate 889 infracţiuni, din care în flagrant 661 infracţiuni.  

Poliţiştii de ordine publică au participat la 520 măsuri de ordine cu ocazia 
adunărilor publice. 

Au fost efectuate 16.584 intervenţii la solicitări prin Sistemul Naţional Unic al 
Apelului de Urgenţă 112, iar la un număr de 15.935 dintre acestea poliţia a intervenit în 
mai puţin de 10 minute, reprezentând un procent de 96,08 % din totalul intervenţiilor. 

În mediul urban s-a intervenit la un număr de 8520 solicitări prin SNUAU 112 
(51,38%), iar în mediul rural 8.062 astfel de solicitări (48,62%). 
         De asemenea, în perioada evaluată, structura de ordine publică a desfă urat 
activită i zilnice, conform atribu iilor stabilite, ocazie cu care a aplicat un număr de 
19.921 sanc iuni contraven ionale dintr-un total de 67.230, reprezentând un procent de 
29,63 % din totalul contraven iilor, astfel:  
            - legea nr. 61/1991 mod. : 9171       
            - O.U.G. nr. 195/2002 : 7640 
            - Legea nr. 333/2003 : 177 
            - Legea nr. 12/1990 modf. : 508 
            - Legea nr. 171/2010 : 227 
            - Legea nr. 97/2005 : 713 
            - H.G. nr. 301/2012: 105 
            - O.U.G. nr. 23/2008: 8 
            - Alte legi : 875 
 
Crim inalitatea în mediul rural 
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Evoluţia principalilor indicatorilor privind infracţiunile sesizate în mediul rural se 
prezintă astfel:  

       
          Infracţiunile sesizate care fac obiectul înregistrării au scăzut cu 763 fapte, în 
procent de -6,69% .  
          Infracţiunile contra vieţii în mediul rural au înregistrat descre teri cu 8 infrac iuni. 
          Infracţiunile de omor au scăzut cu 6 fapte.  
          Au scăzut infracţiunile de lovire şi vătămare corporală cu 10,00 %, cu un minus 
de 231 fapte, de la 2310 la 2079 fapte. 
          Infracţiunile de viol au scăzut de la 57 la 51 infracţiuni sesizate. 
          Infracţiunile de ultraj  s-au înregistrat în număr de 2 fapte în perioada evaluată.  
         Furt –total au sc zut cu -10,44% de la 1800 la 1612 fapte. 
         Tâlhărie – În perioada 12 luni 2017 infracţiunile de tâlhărie au un trend 
descendent înregistrându-se un număr de 38 infracţiuni, cu un minus de 4 fapte fa ă de 
perioada de referin ă.  
         Înșelăciunea - a înregistrat creşteri de 5,45% în perioada analizată, de la 110 la 
116 fapte. 
          Furturile de animale sesizate în perioada 12 luni 2017 comparativ cu perioada 
similară 2016, au sc zut cu 26,08% de la 115 la 85, iar furturile de păsări au sc zut cu 
13,30 %. 

 
 Poli ia de proximitate i siguran a comunit ii 

 
            În anul 2017, poliţiştii de proximitate au  înregistrat 4007 sesizări / reclamaţii / 
scrisori, cu  345 sesizări mai pu ine faţă de anul trecut (2016). 
   O activitate importantă desfăşurată de poliţiştii de proximitate în perioada 
evaluată o reprezintă cele 986 de activităţi preventive în unităţile de învă ământ. 

Anul 2016 2017 +/- % 

TOTAL INFRAC IUNI 7867 7104 -763 -9,69 
Contra persoanei 3650 3357 -293 -8,02 
Omor  15 9 -6 -40,00 
Tentativă omor 7 9 2 28,57 
Lovituri cauzatoare de moarte 3 2 -1 -33,33 
Tâlhărie  42 38 -4 -9,52 
Lovire +vătămări corporale 2310 2079 -231 -10,00 
In fracţiuni contra patrimoniului 2955 3640 -315 -10,65 
Furturi total 1800 1612 -188 -10,44 
Furturile din locuinţe 495 436 -59 -11,91 
Furturi de produse de pe câmp 92 66 -26 -28,26 
Furturi din societăţi comerciale 61 79 +18 29,50 
Furturi de auto 16 9 -7 -43,75 
Furturi din auto 61 57 -4 -6,55 
Furturi de animale 115 85 -30 -26,08 
În elăciune 110 116 6 5,45 
In fracţiuni contra autorităţii 11 13 2 18, 
Ultraj - poliţist 4 2 - 2 -50 
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 Poliţiştii de proximitate au constatat 35 infracţiuni flagrante (- 47 faţă de 12 luni 
2016) şi au consiliat şi aplanat 207 stări conflictuale. 

În această perioadă, la nivelul poliţiei de proximitate au fost instrumentate în total 
2012 dosare penale, cu un minus de 111 dosare ( fa ă de aceia i perioadă a anului 
trecut),  intr-un număr de 191 dosare poliţiştii au formulat propuneri de trimitere în 
judecată (-94 dosare penale). 

Poli i tii de proximitate au desfă urat i alte activită i care prin volumul lor au 
afectat timpul petrecut pe teren. Exemplificăm executarea mandatelor de aducere în 
număr de 545, verificări pe linia activită ilor de supraveghere judiciară în număr de 587, 
activită i pe linia eviden ei popula iei în număr de 2031, participări la măsuri de 
ordine/misiuni 361, verificări de inători de arme în număr de 223 etc. 
 
Siguran a în coli 
 

Pe linia siguran ei în şcoli s-au efectuat 3605 activităţi de prevenire de către 
structura de ordine publică, în număr de 2702 patrulări şi peste 900 activită i educativ-
preventive. 
           Pentru prevenirea infracţiunilor comise în mediul universitar au fost continuate 
demersurile  pe linie de proximitate şi sisteme de securitate la cele două institu ii pentru 
punerea în legalitate, având ca rezultat instalarea în 13 loca ii de sisteme de 
supraveghere video.  
           În perioada analizată, la nivelul unităţilor de învă ământ din judeţ au fost sesizate 
un număr de 55 infracţiuni, din care 44 în incinta unităţilor de învă ământ şi 17 în zona 
adiacentă a acestora.   
           Din totalul de infracţiuni sesizate reiese că nu au fost înregistrate infracţiuni 
grave comise cu violenţă. Pe genuri de infracţiuni au fost sesizate 39 loviri, 12 furturi, 1 
distrugere, 3  infracţiuni de amenin are, 1 alte infrac iuni. Aceste infracţiuni s-au 
înregistrat în număr de 40 în mediul urban şi 15 în mediul rural, iar ca tip al unităţii de 
învă ământ un număr de 20 s-au comis în şcoală i 5 în zona adiacenta a acestora, 16 în 
licee i 6 în  zona adiacenta a acestora, în general fiind comise în unită i preuniversitare 
de stat ( o infrac iune în unitate de învă ământ privata). 
            Din analiza situa iei înregistrate se constată faptul că un număr de 10 infrac iuni 
s-au comis în unită ile preuniversitare neasigurate, 33 infrac iuni s-au comis în unită ile 
de învă ământ asigurate cu  
sisteme de securitate, un număr de 7 infrac iuni în unită i preuniversitare neasigurate cu 
pază (rural) i 3 infrac iuni în unită i preuniversitare neasigurate cu pază(urban). 
            Numărul elevilor autori de infracţiuni a fost de 32, numărul cadrelor didactice 
autori este 6, iar ca victime a acestor infracţiuni elevii au fost în număr de  50 i un 
cadru didactic. 
            La nivelul celor două universită i care funcţionează pe raza judeţului Galaţi nu 
s-au comis infracţiuni. 

 
K. Activit i pentru urm rirea modului de aplicare a unor acte normative 
 

 Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind crește siguranței în unitățile 
de învățământ, cu modificările ulterioare 
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La nivelul jude ului Gala i, func ionează Comisia pentru asigurarea climatului de 
sigurană în unită ile de învă ământ preuniversitar, în conformitate cu prevederile Ordinului 
Prefectului nr. 476/ 23.11.2016  de reactualizare a componen ei acestei Comisii i având în 
vedere: 

- Dispozi ia Comună nr. I/10668 din 10.08.2016 privind intensificarea măsurilor din 
competenta structurilor MAI în scopul cre terii gradului de sigurană a elevilor i a 
personalului didactic/auxiliar în incinta i în zonele adiacente unită ilor de învă ământ 
preuniversitar,  emisă de secretarul de stat pentru ordine publică i secretarul de stat, sef al 
Departamentului pentru Situa ii de Urgentă; 

- Planul National Comun de Ac iune pentru cre terea gradului de sigurană a elevilor i 
a personalului didactic i prevenirea delincven ei juvenile în incinta i în zonele adiacente 
unită ilor de învă ământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul comun al Viceprim-
ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale i Administra iei Publice nr. 
66774/19.07.2016, al Ministrului Educa iei Na ionale i Cercetării tiin ifice 
nr.560/MCA/13.07.2016 i al Ministrului Afacerilor Interne nr.94859/23.06.2016; 

- Planul Teritorial Comun de Ac iune – Cadru pentru cre terea gradului de siguran ă a 
elevilor i a personalului didactic i prevenirea delincven ei juvenile în incinta i în zonele 
adiacente unită ilor de învă ământ preuniversitar la nivelul jude ului Gala i, 
nr.7443/6.05.2016, reactualizat; 

- Legea nr.35/2007 privind cre terea siguranei în unită ile de învă ământ cu 
modificările i completările ulterioare; 

Comisia este alcătuită din Prefect, Vicepre edintele Consiliului Jude ului, Directorul 
executiv al Institu iei Prefectului, reprezentan i ai : ISJ, IPJ, Politia locală, ISU, IJJ, 
Primăriilor celor 2 municipii, Sindicatului Învă ământului Preuniversitar Gala i. 

Comisia a analizat aspecte privind modul de asigurare cu pază a unită ilor colare i a 
identificat solu ii de remediere a deficientelor constatate, a elaborat rapoarte comune 
privind gradul i modul în care este asigurată siguran a colară la nivelul jude ului Gala i, 
precum i analize privind activită ile desfă urate i rezultatele ob inute, în vederea 
transmiterii acestora, după caz, la  MAI, MDRAPFE, MEN, conform solicitărilor. 

În anul 2017 s-au desfă urat 4 edin e trimestriale ale acestei Comisii, la sediul 
Institu iei Prefectului Jude ul Gala i. 

Secretariatul Comisiei a fost asigurat de reprezentantul Direc iei Dezvoltare 
Economică i Coordonarea Serviciilor Publice Deconcentrate - Serviciul Strategii 
Guvernamentale i Servicii Publice Deconcentrate  din Institu ia Prefectului - Jude ul 
Gala i. 

 Comisia de monitorizare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind 
acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și 
gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari  din grădinițele de stat și 
private cu program normal de 4 ore, cu modificările și completările ulterioare 

 
Comisia de monitorizare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 a fost 

constituită prin Ordinul Prefectului nr.286/10.10.2017 cu următoarea componen ă:  
- Institu ia Prefectului Jude ul Gala i,  
- Consiliul Jude ului Gala i,  
- Inspectoratul colar Jude ean Gala i, 
- Direc ia Sanitară Veterinară i pentru Sigurana Alimentelor Gala i, 
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- Direc ia de Sănătate Publică a Jude ului Gala i, 
- Administra ia Jude eană a Finan elor Publice Gala i,  
- Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Gala i,  
- Direc ia pentru Agricultură Jude eană Gala i,  
- Oficiul Fitosanitar Gala i. 
Coordonatorul Comisiei este Prefectul Jude ului Gala i. 

edin ele Comisiei sunt organizate periodic sau de câte ori situa ia o impune, la 
sediul Institu iei Prefectului Jude ul Gala i sau al Consiliul Jude ului Gala i, sub 
coordonarea Prefectului Jude ului Gala i; 

Comisia are următoarele responsabilită i: 
  a) în funcţie de specificul local şi posibilită ile organizatorice şi cu încadrarea în 

sumele alocate judeţului Consiliul Jude ului decide anual asupra listei produselor, în 
baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3) din HG 
640/2017 şi a măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1) din HG 
640/2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul şcolar în cauză şi în 
urma consultării comisiei; 

    b) comisia informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în 
masă adecvate, despre implementarea Programului pentru şcoli al României în judeţul 
Gala i; 

    c) Inspectoratul colar Judeţean asistă Consiliul Jude ului în punerea în 
aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1) din HG 640/2017, având 
responsabilitatea ca preşcolarii/elevii care nu participă la activităţi educative practice să 
beneficieze de activităţi curriculare, extracurriculare şi extraşcolare, având ca tematică 
beneficiile consumului de fructe şi legume proaspete şi de lapte şi produse lactate; 

   Consiliul Judeţului adoptă deciziile prevăzute la lit. a), în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. 
(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 şi le aduc la cunoştinţa Comisiei, în termen 
de 3 zile lucrătoare de la adoptare. 

Consiliul Judeţului informează comisia cu privire la câştigătorii desemnaţi în 
urma organizării procedurilor de achiziţie publică prevăzute la art. 7 alin. (2), ale HG 
640/2017, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora. 

 Secretariatul Comisiei este asigurat de un reprezentant al Institu iei Prefectului, 
în colaborare cu 2 reprezentan i ai Consiliului Jude ului, care asigură legătura i 
comunicarea operativă cu Comisia. 

Pentru jude ul Gala i s-au încheiat acorduri-cadru atât pentru programul de 
furnizare produse lactate, cât i de distribu ie produse de panifica ie, cu derulare pe doi 
ani colari, respectiv 2017-2018 i 2018-2019. Pentru programul de distribu ie a 
fructelor, nu s-au încheiat contracte de furnizare. 

 
 Aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 799/2014 privind implementare Programului 

operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modificările și completările 
ulterioare 

n conformitate cu prevederile HG nr.799/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi a desfăşurat n anul 2017 următoarele 
activităţi: 
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• La finalul lunii martie, ulterior centralizării datelor comunicate de către 
serviciile publice deconcentrate cu atribuţii n domeniu, s-a transmis către Unitatea de 
Implementare POAD numărul de beneficiari pe categoriile solicitate – beneficiari de 
venit minim garantat, alocaţie de susţinere a familiei, precum şi pensionari care 
îndeplinesc criteriile de încadrare; 

• În luna august, n urma analizării Ghidului solicitantului „Acordarea de ajutoare 
alimentare i produse de igienă” lansat spre consultare de Autoritatea de Management 
(AM) POAD, au fost transmise către Serviciul de Implementare (SI) POAD observaţii 
şi propuneri asupra Ghidului; acestea au vizat frecvenţa distribuţiei, categoriile de 
beneficiari şi indicatorii de rezultat propuşi; 

• În luna noiembrie, ca urmare a solicitării SI POAD şi a centralizării datelor de 
la toate primăriile din judeţ, s-au transmis numărul de beneficiari pe categoriile 
solicitate, precum şi lista depozitelor şi a persoanelor împuternicite la nivel local să 
recepţioneze ajutoarele alimentare; 

• Pe linia verificării de către AM POAD a derulării POAD n anii precedenţi, au 
fost derulate următoarele activităţi: 

- Pentru POAD 2014 – au fost centralizate şi transmise către acest organism 
documentele justificative pentru derularea programului la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi, respectiv: listele de beneficiari (iniţială, 
suplimentară, de suplimentare), sinteza derulării programului, sinteza măsurilor 
auxiliare, dispoziţiile primarilor privind listele de suplimentare. 

În luna decembrie, la sediul Instituţiei Prefectului, AM POAD a efectuat o 
misiune de verificare a derulării POAD 2014, prilej cu care cele 7 primării selectate de 
către AM (Galaţi, Munteni, Valea Mărului, Vârlezi, Braniştea, Buciumeni şi Rediu) au 
prezentat toate documentele justificative solicitate. 

- Pentru POAD 2015-2016 – n luna mai au fost centralizate şi transmise către 
AM POAD documentele justificative pentru derularea programului la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi, respectiv: listele de beneficiari (iniţială şi de 
suplimentare), sinteza derulării programului, sinteza măsurilor auxiliare, dispoziţiile 
primarilor privind listele de suplimentare, declaraţiile de conformitate. 

L. Alte activit i 
 

1. Participarea la efectuarea ac iunilor de control în domeniul situa iilor de 
urgen  

Au fost efectuate 3 ac iuni de control la 3 UAT-uri împreună cu reprezentan ii 
Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ă în care au fost urmărite următoarele obiective: 

 Respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în ceea ce prive te 
organizarea, atribu iile i func ionarea Comitetului Local pentru Situa ii de Urgen ă, 
respectiv: dispozi iile de constituire a CLSU i COAT; hotărâri adoptate; frecven a 
edin elor i întocmirea proceselor verbale ale acestora; referate pentru completarea 

dotării cu  tehnică, aparatură i materiale; regulamentul de organizare i func ionare al 
CLSU; HCL privind aprobarea Planului anual pentru asigurarea resurselor umane, 
materiale i financiare; instituirea serviciului de permanen ă la primărie/ modul de 
organizare al permanen ei. 

 Asigurarea în tiin ării, avertizării, alarmării i evacuării în situa ii de urgen ă i în 
situa ii de protec ie civilă prin: verificarea existen ei dosarului de în tiin are, avertizare 
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i alarmare a popula iei ( schema organizării avertizării i alarmării popula iei, schema 
dispunerii echipamentelor i zonele de acoperire, semnifica ia semnalelor de alarmare, 
lan ul de alarmare i aducere a personalului propriu); verificarea stării de operativitate a 
echipamentelor de avertizare i alarmare. 

 Func ionarea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă, urmărind:  
 existen a i calitatea documentelor de organizare, desfă urare i conducere 

al activită ii SVSU referitoare la organizarea i înzestrarea serviciului, regulamentul de 
organizare i func ionare privind interven ia serviciului, privind pregătirea personalului, 
documente operative, registrul istoric, registrul de control, dosar tehnic;  

 asigurarea func ionării serviciului voluntar i activitatea desfă urată de 
acesta prin: îndeplinirea obliga iilor ce revin administra iei publice locale cu privire la 
alocarea fondurilor necesare organizării, înzestrării, func ionării i îndeplinirii 
obliga iilor legale de către SVSU, asigurarea încadrării cu personal atestat, asigurarea 
pregătirii i antrenării, precum i a participării la concursurile profesionale; 
 
2. Rezolvarea solicit rilor adresate institu iei de c tre alte entit i publice 

În anul 2017 au fost adresate solicitări Instituţiei Prefectului de către următoarele 
entităţi publice:  

- 57 de la Guvernul României; 
- 10 de la Administraţia Prezidenţială; 
- 32 de la alte instituţii de stat; 
- 1 de la organizaţii neguvernamentale române. 

Petiţiile au fost soluţionate astfel: 
- 46 pozitiv sau parţial pozitiv; 
- 33 negativ; 
- 10 au fost redirecţionate pentru competentă soluţionare, către alte instituţii 

abilitate ale statului; 
- 9 sunt în curs de soluţionare; 
- 2 au fost clasate direct. 

 
M. Activitatea f inanciar – contabil , resurse umane, achizi ii publice i 
administrativ 

 Activitatea financiar-contabil  
În anul 2017 s-au asigurat resursele financiare necesare pentru desfăşurarea în 

condiţii optime i de continuitate a activităţilor din cadrul instituţiei.  
 Situa iile financiare întocmite în cursul anului 2017 reflectă o imagine 

fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare 
la activitatea desfăşurată în anul 2017. 

 Institu ia Prefectului - Jude ul Galaţi utilizează, pentru activitatea financiar 
contabilă i de acordare drepturi băne ti, programele puse la dispozi ie de către 
Ministerul Afacerilor Interne respective i urmăre te în special: 

 utilizarea creditelor aprobate, în limita prevederilor i destina iilor din 
bugetele de venituri i cheltuieli, numai pentru cheltuielile angajate, lichidate i 
ordonan ate la plată, în condi iile legii; 

 repartizarea i retragerea creditelor neutilizate la termenele legale; 



 
  Pag. 44 din 58 

 

 întreprinderea de măsuri pentru lichidarea sumelor reprezentând 
imobilizări de fonduri în debitori, clien i i alte crean e; 

 verificarea sumelor reprezentând încasări sau plă i prin conturile deschise 
la trezoreriile statului, pentru concordan a cu extrasele de cont i cu datele din 
contabilitatea proprie. 

Încă din noiembrie 2016 se lucrează pe noul sistem implementat de raportare a 
situa iilor financiare FOREXEBUG. Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare s-a făcut 
cu respectarea principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar 
riguros cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale. 

Activitatea curentă s-a desfăşurat astfel: 
 Au fost întocmite 2.100 ordine de plată din care 989 ordine de plată 

reprezentând plata drepturilor salariale, 1111 ordine de plată cheltuieli materiale , 603 
foi de vărsământ, 110 dispoziţii de plată, 554 dispoziţii de încasare, 92 file CEC,  numai 
după ce aceste documente au fost supuse vizei de control financiar preventiv propriu; 

 A fost acordată viza de control financiar preventiv propriu pe un număr de 
1977 documente i nu s-a înregistrat niciun document la plată cu refuz de viză de 
control financiar preventiv propriu; 

 Ordinele de plată şi dispoziţiile de plată au fost întocmite pentru achitarea 
facturilor reprezentând aprovizionări de materiale şi prestări de servicii, iar dispoziţiile 
de încasare în special pentru încasarea taxelor reprezentând contravaloarea plăcuţelor de 
înmatriculare i autorizaţii provizorii de circulaţie; 

Instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi  a încasat şi a depus la Trezoreria 
municipiului  pe baza foilor de vărsământ, sumele încasate în cursul anului, 
reprezentând contravaloarea sumelor conform OUG nr.41/2016 respectiv : 

 cont 50.26.01 (taxe eliberare permise auto)   = 5.700.329 lei; 
 cont 50.26.02 (taxe emitere pa apoarte )     =  8.056.783 lei 
Toate facturile pentru care s-au întocmit documente de plată au purtat semnătura 

şi sigiliul persoanelor responsabile, respectiv: ,,Certificat în privinţa realităţii, 
regularităţii şi legalităţii”, ,,Bun de plată” i CFP . De menţionat este faptul că toate 
documentele transmise la plată au îndeplinit condiţiile legale şi nu s-a înregistrat nici 
plată cu refuz de viză de control financiar preventiv propriu; 

Au fost întocmite şi achitate corect şi la timp toate drepturile băneşti şi obligaţiile 
aferente, în baza actelor normative în vigoare şi a ştatelor de funcţii aprobate de 
conducătorul instituţiei;. 

Bunurile băneşti, valorice şi materiale de natura obiectelor de inventar, mijloace 
fixe sau materiale consumabile au fost bine gestionate, fapt evidenţiat şi în urma 
inventarierii patrimoniului, nefiind cazuri de imputaţie sau recuperări, soldurile faptice 
fi ind egale cu soldurile evidenţiate în contabilitate.  

Inventarierea anuală a bunurilor aparţinând patrimoniului Instituţiei Prefectului s-
a efectuat conform Ordinului prefectului nr.279/2017, în perioada 10-25.10.2017. În 
baza procedurii opera ionale aprobată anterior i a legisla iei specifice s-au demarat  i 
respectat toate etapele. Mijloacele fixe i toate bunurile de natura obiectelor de inventar 
au fost identificate pe locuri de folosin ă. Nu au fost constatate diferen e între soldul 
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faptic i cel scriptic din eviden ele contabile. În acest sens s-a încheiat Procesul verbal 
privind rezultatele  inventarierii pe anul 2017  nr. 8597/27.10.2017 

 
 Activitatea de resurse umane 
 În cursul anului 2017, Compartimentul resurse umane i salarizare a urmărit 

realizarea obiectivelor şi a îndeplinit atribuţiile ce-i revin prin Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al instituţiei, astfel: 

 Urmare suplimentării numărului de posturi din luna ianuarie 2017, au fost 
întocmite Statul de func ii al institu iei i structura organizatorică, aprobate prin Ordinul 
Prefectului nr. 27/06.02.2017. 

 Au fost întocmite i transmise către Direcţia Generală Management 
Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, lunar, statul de personal al 
instituţiei, i, ori de câte ori au survenit modificări fa ă de ultima raportare, Situa ia 
privind gestionarea posturilor i a personalului institu iei. 

 S-a întocmit i transmis către Direcţia Generală Management Resurse 
Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Planul de ocupare a func iilor publice 
pentru anul 2018.  

 A fost întocmit şi aprobat Planul de perfecţionare profesională a salariaţilor 
din  structurile de specialitate ale instituţiei pentru anul 2017. Un număr de 7 ( apte) 
func ionari publici au participat la cursuri de formare i pregătire profesională i 
programe de instruire organizate de institu iile abilitate 

 inând cont de noută ile legislative din anul 2017 i de necesitatea 
actualizării permanente a reglementărilor ce vizează asigurarea disciplinei muncii în 
cadrul structurilor de specialitate ale institu iei, a fost elaborat un nou Regulament 
Intern al Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi. 

 A fost aprobat un nou Regulament de Organizare i Func ionare a 
institu iei, actualizat conform solicitărilor primite din partea structurilor de specialitate. 

 În baza Legii nr. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007,  privind 
înfiin area, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare, s-au înregistrat şi transmis la Agenţia Naţională de Integritate şi s-a asigurat 
publicarea pe site-ul Instituţiei Prefectului - judeţul Galaţi a unui număr de 82  declaraţii 
de avere şi tot atâtea declaraţii de interese. 

 Pe parcursul anului 2017, au fost organizate 3 (trei) concursuri de recrutare 
în vederea ocupării unor func ii publice de execu ie vacante, soldate cu numirea în 
func ie a 2 (doi) func ionari publici. A fost întocmită documenta ia necesară organizării 
concursurilor cu respectarea termenelor i precizărilor cuprinse în HG 611/2008, pentru 
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei func ionarilor publici, 
cu modificările i completările ulterioare. 
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 S-a organizat examen de promovare în gradul profesional imediat superior 
celui de inut, pentru cei doi func ionarii publici cadrul institu iei, care la data de 
01.04.2017 îndeplineau condi iile legale pentru promovare. A fost întocmită 
documenta ia aferentă. În vederea transformării postului s-a transmis către M.A.I. – 
D.G.M.R.U. documenta ia necesară, cu respectarea precizărilor O.M.A.I. nr. 
II/2565/13.04.2017. 

 Au fost două situa ii de modificare a raportului de serviciu prin transfer în 
interesul serviciului. 

 Au fost transmise către Direcţia Generală Management Resurse Umane din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ordinele prefectului privind promovarea, 
vacantarea posturilor sau ocuparea posturilor vacante, cu respectarea prevederilor 
Ordinului MAI nr. II/2565/13.04.2017. 

  Atunci când situa ia a impus-o, s-au întocmit contracte individuale de 
muncă, acte adi ionale, privind modificarea acestora, iar tabelele cuprinzând 
informa iile corespunzătoare au fost transmise la Direcţia Generală Management 
Resurse Umane din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 S-a asigurat gestionarea Portalului de management al funcţiilor publice şi 
al funcţionarilor publici al Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, prin descărcarea 
i apoi repartizarea unui număr de 361 adrese i ordine de nominalizare a func ionarilor 

publici din cadrul institu iei noastre, în calitatea de reprezentan i A.N.F.P. în comisiile 
de concurs i în comisiile de solu ionare a contesta iilor pentru concursurile organizate 
de institu iile publice din jude ul Gala i; 

 S-a procedat la încărcarea documentelor pe Portalul A.N.F.P., ori de către 
ori au survenit modificări în cariera func ionarilor publici din cadrul institu iei i s-au 
actualizat datele în Structura detaliat  a instituției. 

 Au fost completate şi, după caz, au fost întocmite dosarele 
profesionale/personale ale funcţionarilor publici i ale personalului contractual din 
instituţie, cu respectarea legisla iei în vigoare, privind dosarul profesional al 
funcţionarilor publici i dosarul personal al personalului contractul, cu date referitoare 
la pregătirea profesională, drepturile salariale, precum şi cu orice modificare intervenită 
în cariera profesională. 

 S-a asigurat întocmirea programării anuale a concediilor de odihnă pentru 
personalul institu iei i s-a inut eviden a efectuării zilelor de concediu cuvenite fiecărui 
salariat. 

 S-au gestionat, eliberat sau retras documentele de legitimare pentru 
personalul instituţiei, în conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa nr.30 la 
Dispozi ia Directorului general al Direc iei Generale Management Resurse Umane nr. 
II /1620/15.09.2015. 
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 Până la data de 31.12.2017  a fost emis un număr de 188 de ordine ale 
prefectului cu privire la activităţile de resurse umane, modificări salariale şi s-a asigurat 
comunicarea ordinelor cu caracter individual persoanelor interesate. 

 Activitatea de resurse umane cuprinde şi activitatea de încadrare, avansare, 
salarizare a funcţionarilor publici cu statut special din cele două servicii publice 
comunitare din subordinea Prefectului, precum şi gestionarea documentelor clasificate 
care au legătură cu aceste activităţi. În acest sens se ţine în permanenţă legătura cu 
direcţiile ierarhic superioare, respectiv Direcţia Generală de Paşapoarte şi Direcţia 
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru emiterea ordinelor 
prefectului referitoare la raporturile de serviciu ale personalului celor două servicii 
publice comunitare, precum şi a altor documente care au legătură cu această activitate.  

 Pe parcursul anului 2017, s-au eliberat un număr de aproximativ 450 
adeverin e pentru salaria ii aparatului propriu de specialitate al Institu iei Prefectului. 

     

 Activitatea administrativ  
 

Activitatea administrativă s-a axat pe următoarele domenii: 
 Asigurarea realizării lucrărilor/activităţilor care ţin de administrarea sediului 

principal şi a celorlalte imobile aflate în patrimoniul sau folosin a instituţiei, din punct 
de vedere a condiţiilor tehnice de funcţionare şi exploatare şi a normelor legale în 
vigoare; 

 Asigurarea bunei func ionări a parcului auto al institu iei, prin efectuarea 
repara iilor i reviziilor necesare, func ie i de fondurile băne ti disponibile, efectuarea 
între inerii zilnice i curente de către conducătorii auto. S-au eliberat, completat i 
calculat foile de parcurs auto, s-au întocmit faz-urile şi s-au completat carnetele de bord,  
pentru fiecare autoturism în parte; 

 Încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă a mijloacelor de transport 
auto din dotare şi efectuarea la termen a inspecţiei tehnice periodice a acestora, conform 
prevederilor legale; 
 

 Activitatea Compartimentului informatic 
 

 În cadrul Compartimentului informatic s-au desfă urat activită i de 
reparare i între inere a echipamentului hard i între inerea soft-urilor existente, 
necesare bunei desfă urări a activită ilor specifice institu iei. 

 Pentru realizarea sarcinilor specifice, s-a urmărit permanent buna 
func ionare a re elei de calculatoare din cadrul institu iei i s-a asigurat remedierea 
operativă a defec iunilor survenite. 

 La sfâr itul anului 2017, în cadrul institu iei func ionau în re eaua de 
calculatoare 43 sta ii de lucru i 6 servere. 

 La solicitarea M.A.I., au fost reinstalate i actualizate sistemele de operare 
pentru toate calculatoarele institu iei i diverse soft-uri. 



 
  Pag. 48 din 58 

 

 Au fost instalate i reactualizate programele de salarii, eviden ă contabilă i 
situa ii financiare. 

 S-au efectuat 350 interven ii tehnice pentru repararea sau schimbarea 
componentelor defecte ale sistemelor informatice. 

 S-au redus factorii de risc privind pierderea datelor în format electronic, 
prin backup-ul programelor de contabilitate i al bazei de date a softului de management 
al documentelor. 

 S-au ob inut acreditările pentru sistemele informatice pe care se 
vehiculează informa iile clasificate. 

 S-a colaborat permanent cu distribuitorii de servicii de internet i telefonie 
pentru rezolvarea problemelor care au intervenit pe această linie. 

 S-a început migrarea datelor de pe vechiul site al institu iei pe cel nou. 
Acesta opera iune va fi finalizată în anul 2018. 
 
N. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple 
 

Activitatea lucrătorilor serviciului s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 
din Constituţia României, Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate modificată prin OUG nr. 96/2006 şi OG 5/2006, OUG 
nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, re edin a şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005 i modificată prin 
OUG nr. 83/2006 , HG 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români, Legii nr. 21/1991 privind cetăţenia româna rep., cu modificările 
şi completările ulterioare, ale Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale OG nr. 41/2003 privind dobândirea şi 
schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice, ale OG nr. 83/2001 
privind  înfiin area, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 
permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor aprobată prin Legea 362/2002 
cu modificările şi completările ulterioare, ale OUG nr. 206 din 04.12.2008,  a HG nr. 
922/12.09.2009 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare 
a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 
aprobate prin HG nr. 94/2006, precum şi în conformitate cu ordinele Ministerului 
Afacerilor Interne, a dispoziţiilor transmise de Direcţia Generală de Paşapoarte şi a 
planurilor de activitate trimestriale. 

Lucrătorii serviciului şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu planul de 
muncă trimestrial, completat cu ordinele şi dispoziţiile Direcţiei Generale de 
Paşapoarte, astfel că sarcinile au fost îndeplinite în cea mai mare parte, în perioada 
avută în discuţie înregistrându-se rezultate bune şi foarte bune.  
  În fiecare zi de joi a săptămânii, au fost desfăşurate activităţi de primire a 
cererilor şi eliberări paşapoarte electronice în cadrul punctului de lucru deschis în 
imobilul Primăriei Tecuci, situat în str. Elena Doamna nr. 1. 

În luna august 2017, la nivelul serviciului s-a prezentat un număr foarte mare de 
solicitanţi, fapt ce a determinat, cu acordul lucrătorilor, să se desfăşoare program cu 
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publicul în zilele libere, respectiv în zilele de sâmbătă (12 şi 19 august), precum şi în 
ziua de Sf. Maria şi cea premergătoare (14 şi 15 august).  

În luna septembrie, la nivelul conducerii Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi a 
fost analizată situa ia existentă şi s-au stabilit unele măsuri pentru eficientizarea 
activităţii de lucru cu publicul, astfel încât să scadă presiunea publicului şi a mass-
mediei asupra instituţiei. 
 Astfel, s-a stabilit luarea următoarelor măsuri: 

 programarea on-line doar a solicitanţilor de paşapoarte simple electronice; 
 depunerea documentelor pentru obţinerea paşaportului simplu temporar, după 

declararea şi motivarea corespunzătoare a necesită ii obţinerii acestui tip de paşaport, la 
ghişeul de relaţii cu publicul al serviciului; 

 restrângerea posibilită ii de a achita taxa aferentă obţinerii paşaportului simplu 
temporar (96 lei), doar la ghişeul Trezoreriei situat în clădirea sediului serviciului, la 
celelalte instituţii urmând a se incasa doar taxa pentru eliberarea paşaportului simplu 
electronic (258/234 lei). 

Prin luarea măsurilor enumerate mai sus s-a considerat că nu sunt încălcate 
prevederile legale care reglementează regimul eliberării paşapoartelor. 
  Comparativ cu anul 2016, rezultatele obţinute sunt cele menţionate în tabelul 
următor: 
 

                                 PERIOADA 
INDICATOR 

Rap. 2017 2016 

Cereri primite total  1.01 37602 33542 

Cereri primite la MDOC, din care: 1.11 16649 6953 

- CRDS: 1.12 2617 1931 

- cu domiciliul în România: 1.11 6895 4873 

- cu reînregistrare: 1.11 233 149 

Cereri de pa apoarte electronice primite 1.01 27197 19662 

Cereri de pa apoarte temporare primite 1.01 10405 7512 

Cereri de pa apoarte primite la Tecuci  - 3369 2976 

Cereri refuzate - total 1.01 125 53 

Pa apoarte eliberate total  2.02 30925 25294 

Pa apoarte eliberate la ghi eu 2.06 31600 30175 

Paşapoarte livrate prin curierat 2.15.1 5454 841 

Rebuturi de emitere temporare/electronice 2.09 33/21 13/ 

Rebuturi tehnologice temporare 2.09 75 49 

Cereri de restabilire a domiciliului în 
Romania (avize + verificări) 

- 2411 1396 

Persoane care şi-au stabilit domiciliul în 
străinătate (MD/ITA/ESP/UKR) 

3.3 
3.6 

3409/389/270/74 3236/292/198/64 

Masuri de suspendare a dreptului la libera 
circula ie 

3.7 959 689 

Urmări i general 3.7 143 132 

Pa apoarte retrase 3.7 41 57 

Procese-verbale la domiciliu - 18 35 
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Urmări i general/local predaţi la IPJ - 1 0 

Pa apoarte false depistate - 0 0 

Documente false prezentate la ghi eu - 0 1 

Deceda i 3.4 36 38 

Minori abandona i - 13 10 

Bolnavi psihic repatria i - 0 0 

Cetă eni romani aresta i în străinătate, din 
care cu anun are 

- 226/49 376/230 

Adeverin e eliberate - 262 369 

Nr. scrisori intrate - 49 34 

Nr. scrisori rezolvate - 49 34 

Amenzi contraven ionale aplicate - 231            255 

Valoarea amenzilor aplicate - 8505 9050 

 Pe linie de secretariat documente clasificate şi comunicare public  au fost 
înregistrate 17070  lucrări (din care 15633  lucrări pe linia Legii 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, iar 1437 lucrări diverse), fiind expediate un număr de 7574 lucrări. De 
asemenea, au fost înregistrate 272 lucrări cu caracter clasificat. 

În audienţă s-au prezentat 33 persoane, iar un număr de 49 au depus petiţii care au 
avut ca principal obiect restituirea paşapoartelor reţinute de lucrătorii serviciului ca urmare 
a restrângerii sau suspendării dreptului la libera circulaţie. În luna august, două persoane 
şi-au manifestat nemulţumirea privind aglomeraţia şi au sesizat conducerea Instituţiei 
Prefectului. 

 
O. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a 
Vehiculelor 

În perioada anului 2017, activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise 
de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor Gala i, a fost organizata i s-a desfă urat în 
conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiin area, 
organizarea i func ionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea i evidenta 
pa apoartelor simple i a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere i 
înmatriculare vehicule, aprobata cu modificări i completări prin Lg. nr. 372 / 2002,  
H.G. 1767 / 2004 privind modul de organizare i func ionare a serviciilor publice 
comunitare regim permise de conducere i înmatriculare vehicule, Legea nr. 49 / 2006 
actualizata, pentru aprobarea O.U.G.195 / 2002 privind circula ia pe drumurile publice, 
actualizata,  R.A.O.U.G. 195/2002 privind circula ia pe drumurile publice , O.M.A.I. nr. 
268 / 08.12.2010 - privind procedura de examinare pentru ob inerea permisului de 
conducere, modificat prin O.M.A.I. 82/ 11.06.2013 i O.M.A.I. 97/19.08.2015, 
O.M.A.I. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii i eliberarea 
autoriza iei de circula ie sau pentru probe a vehiculelor, prevederile altor acte 
normative, metodologii i dispozi ii ale Direc iei Regim Permise de Conducere i 
Înmatriculare Vehicule i Institu iei Prefectului – jude ul Gala i.  

Scopul vizat a fost desfă urărea tuturor activită ilor în interesul persoanei i 
comunită ii , în sprijinul institu iilor statului, exclusiv pe baza i în aplicarea legii . 
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În cadrul serviciului există 3 compartimente, respectiv Compartimentul permise 
de conducere i examinări, Compartimentul evidenă vehicule rutiere i înmatriculări i 
Compartimentul informatic, cel din urma având rol de implementare a informa iilor 
specifice pe cele 2 linii principale de muncă ale unită ii . 

În perioada de referin ă, la nivelul jude ului Gala i, la data efectuării analizei , în 
baza de date a serviciului figura 177.685 vehicule înmatriculate (un plus de aproximativ 
13.500 unitatea fa ă de aceeai perioadă a anului trecut), ponderea însemnată de inând-o 
autoturismele cu 139.863 i autoutilitarele cu 18.666 . 

Pe linie de permise de conducere, facem precizarea că la 30.12.2017, în jude ul 
nostru exista un  număr de 190.314 conducători auto , din care 129.743 sunt de sex 
bărbătesc , iar 60.571 sunt de sex femeiesc. 

Lucrătorii serviciului au desfă urat în perioada analizataă un important volum de 
muncă pentru deservirea publicului, dar i pentru derularea în condi ii optime a 
activită ilor specifice pe linie de permise de conducere i înmatriculări vehicule .  

În afara acestora, angaja ii  D.R.P.C.I.V. Bucure ti ( 1 agent – seful atelierului de 
confec ionat placi numerice, 2 muncitori în cadrul aceluiai atelier i 1 agent – casier )  
desfă oară activită i colaterale cu activitatea specifică serviciului, u urând astfel 
obiectivul general – servicii de înaltă calitate i operativitate. 

 
1. Activitatea desf urat  pe linie de permise de conducere i examin ri auto 
 

 În cadrul compartimentului î i desfă oară activitatea un ofi er – ef compartiment 
care are în subordine 2 ofi eri de politie,  6 agen i i 1 lucrător civil - personal 
contractual. 

 În cadrul compartimentului func ionează în prezent 2 ghi ee : 
- programări candida i examen auto i preschimbări i eliberări permise de 

conducere romane ti  
- preschimbări permise de conducere . 

Lunar au fost întocmite note de sarcini în care au fost prevăzute principalele 
activită i specifice ce urmează a fi realizate, stabilindu-se totodată i termene concrete 
de executare pentru fiecare lucrător . 
 Examinarea propriu-zisa, atât teoretică cât i practica, se desfă oară zilnic i în 
baza O.M.A.I. 268 / 08.12.2010 – privind procedura de examinare în vederea ob inerii 
permisului de conducere, actualizat i a ordinului Prefectului emis în acest sens. În 
sprijinul candida ilor din nordul jude ului, în sensul de a-i scuti de a se deplasa pe o 
distanta de cel pu in 100 km în vederea sus inerii probei de traseu a examenului auto,  
săptămânal, comisia de examinare se deplasează pe raza mun. Tecuci, aspect care 
presupune eforturi suplimentare din partea examinatorilor ( timpul efectiv de lucru 
pentru aceste zile este de cel puin 12 ore ). 

În fiecare zi de examen, comisia stabilita este instruită de către eful Serviciului 
Public Comunitar, iar în lipsa acestuia de către înlocuitorul la comanda, punându-se 
accent pe asigurarea unui climat de ordine i disciplină pe timpul probelor de examen, 
verificarea atentă a identită ii  candida ilor, pentru a elimina orice posibilitate de 
substituire de persoane, precum i pe exigen a i obiectivitatea de care trebuie să dea 
dovadă fiecare examinator pe timpul probei practice în acordarea calificativului . 
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 Conform Dispozi iei D.R.P.C.I.V. Bucure ti 5.033 / 2011 au fost efectuate mai 
multe controale privind timpii de examinare aferen i fiecărei categorii în parte i a 
timpului total de examinare, coroborat cu ora tipăririi programatoarelor. eful 
serviciului efectuează lunar controale inopinate în traseu privind verificarea respectării 
obliga iilor ce revin examinatorilor cu ocazia probei practice a examenului auto . În 
urma acestor activită i nu au fost constatate nereguli . 

Activitatea de examinare, în perioada anului 2017, s-a desfă urat în baza 
prevederilor codului rutier intrat în vigoare la 01.12.2006, a Ordinului Ministerului 
Afacerilor Interne nr. 268 / 08.12.2010, actualizat, situa ia statistică prezentându-se 
astfel : 

- candida i examina i la proba teoretică = 19.094 ; 
- admi i la proba teoretică = 10.273; 
- procent promovabilitate la proba teoretică = 53.80  % 
- respin i la proba teoretică = 8.821 ; 
- examina i la proba practică =  14.637 ; 
- admi i la proba practică = 7.657; 
- procent promovabilitate la proba practică = 52.31  %; 
- respin i la proba practică = 6.980 ; 

În cadrul compartimentului s-au desfă urat i următoarele activită i : 
• introducere date permise de conducere = 24.383 
- preschimbare permise de conducere române ti = 16.896 
- permise de conducere noi = 6.117 
- preschimbare permise de conducere străine = 1.370 
• dezactivări permise de conducere – 131,  ca urmare a preschimbării în străinătate  
 

2. Activitatea desf urat  pe linie de înmatriculare i eviden  a vehiculelor 
Pe linie de evidenta a vehiculelor rutiere i înmatriculare volumul de muncă a fost 

deosebit, având în vedere reactualizarea în permanenă a tuturor evidenelor manuale i 
informatice în vederea punerii în aplicare a prevederilor noilor acte normative apărute . 

 Totalul parcului auto activ, la 30.12.2017  este de 177.685 vehicule, ponderea 
însemnată de inând-o autoturismele cu 139.863 i autoutilitarele cu 18.666.  

În cadrul compartimentului î i desfă oară activitatea un ofi er – ef compartiment 
care are  în subordine 1 ofi er de poli ie i 4 agen i de poliie  .  

În cadrul compartimentului există 2 ghi ee: 
 ghi eul eliberări numere provizorii i certificate de înmatriculare; 
 ghi eul înmatriculări i radieri auto. 

În perioada de referin ă, au fost efectuate 29.739 opera iuni de înmatriculare, 
aceasta presupunând verificarea atentă a dosarelor de înmatriculare, a documentelor 
vamale pentru autovehiculele din afara Uniunii Europene, verificarea existenei 
chitan ei de plata a timbrului de mediu ( pana la data de 01.02.2017, când obligativitatea 
plă ii acestei taxe a fost eliminată prin Legea nr. 1/2017 ), pentru cele din cadrul Uniunii 
Europene, verificări ale căr ilor de identitate i ale elementelor de secretizare prin 
folosirea mijloacelor tehnice din dotare dar i verificări la organul emitent, etc. 

 Au fost operate 1.912 radieri auto din evidente ca urmare a schimbării 
proprietarului, schimbării caroseriei, la cererea proprietarului, în  cazul dezmembrării, 
etc. 
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 Totodată, au fost preschimbate 8.597 certificate de înmatriculare, editate 21.142 
certificate noi ca urmare a înmatriculării vehiculelor fiind eliberate i 13.218 autoriza ii 
de circula ie provizorie cu numerele aferente . 

 Pe fondul modificărilor legislative apărute, prin care a fost eliminata plata taxei 
de timbru, la nivelul serviciului numărul cererilor de înmatriculare a crescut în mod 
semnificativ, astfel ca volumul de muncă s-a triplat, după data de 01.02.2017, dată când 
au intrat în vigoare noile prevederi legale. 

În vederea informării publicului, atât pe site-ul Institu iei Prefectului – jud. 
Gala i, cât i la sediul institu iei au fost întocmite i expuse afi e privind programul de 
lucru i informa iile necesare pentru înmatricularea i radierea autovehiculelor, 
preschimbarea certificatelor de înmatriculare etc. .  

În ceea ce prive te activitatea desfă urata de  către lucrătorii compartimentului 
informatic, facem precizarea ca pe lângă indicatorii de mai sus, indicatori ce reflectă i 
rezultatul eforturilor lor, s-au mai desfă urat i următoarele activită i:  

• introducere date certificate înmatriculare = 29.739 
• introducere date permise de conducere = 24.383 
• tipărire CIV = 29.255 
• radieri autovehicule = 1.912 
• revizuiri date = 329 , din care : 
• certificate de înmatriculare = 279 
• serii sa iu = 50 
• tichet = 375 
• men iuni înstrăinare vehicule rutiere = 543 
• men iuni instituire i revocare sechestru asigurator = 44 
• introducere persoane în aten ie = 13 
• revocare persoane în aten ie = 2 
• verificări Eucaris i Directiva 37 ( auto import cu documente incomplete) – 199 
 

V. SUPORT DECIZIONAL 
 

 Controlul intern managerial/Registrul riscurilor/Registrul procedurilor 
       Controlul intern este un proces total, un mijloc pentru a atinge un obiectiv i nu un 

scop în sine; 
       Acesta poate să furnizeze o asigurare rezonabilă managementului asupra faptului 

că obiectivele organiza iei vor fi îndeplinite; 
       Controlul intern reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul 

institu iei, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere, în concordanţă cu obiectivele 
acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor 
publice în mod economic, eficient şi eficace. Acesta include de asemenea structurile 
organizatorice, metodele şi procedurile. 
        Sistemul de control intern/managerial este organizat conform prevederilor OSGG 

400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 
        Prin Ordinul Prefectului nr.206/28.07.2017  s-a actualizat componena Comisiei 

de monitorizare i prin Ordinul nr. 207/28.07.2017 s-a actualizat componenta Echipei 
de gestionare a Riscurilor. De asemenea, s-au stabilit responsabilii de risc , limita de 
toleran ă la risc este mai mică sau egală cu 4. Evidena riscurilor peste limită de 
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tolerană  4 se realizează la nivel de institu ie, celelalte riscuri sunt gestionate la nivel de 
compartimente. Registrele de riscuri sunt întocmite la nivelul compartimentelor i sunt 
eviden iate i monitorizate un număr de 62 riscuri. 
       Institu ia Prefectului jude ul Gala i a elaborat i aprobat Programul propriu de 

dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, i s-au stabilit 5 obiective generale 
de realizat la nivelul institu iei. 
       S-a inventariat un număr de 216 activită i procedurabile i au fost elaborate 214 

proceduri. 
        De asemenea, au fost identifica i 25 de indicatori de performan ă asocia i 

activită ilor i obiectivelor specifice la nivelul institu iei. 
 
 Etică și conduită 

Prin Ordinul nr. 99/27.03.2008 a fost desemnatǎ doamna Manole Elisabeta 
Violeta pentru consiliere eticǎ  i pentru monitorizarea normelor de conduitǎ  la 
Institu ia Prefectului - jude ul Gala i. 

n conformitate cu prevederile art.9 lit. a i b din Ordinul A.N.F.P. nr. 3753/2015 
din 3 noiembrie 2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către 
funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, consilierii de etică 
completează şi transmit trimestrial informaţiile privind respectarea normelor de 
conduită de către funcţionarii publici i asigură transmiterea semestrial a informa iilor 
privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice. 

Potrivit art.4 din Ordinul ANFP mai sus men ionat, procesul de raportare este 
format din completarea şi transmiterea către Agenţia Na ionalǎ a Func ionarilor Publici 
a informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, 
precum şi a celor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor 
şi instituţiilor publice. Procesul de raportare se realizează în mod unitar, în aplicaţia 
informatică pusă la dispoziţie în acest sens de către Agenţie pe pagina de internet 
www.anfp.gov.ro - secţiunea "consilier de etică". 

Avȃnd n vedere cǎ ncepȃnd cu data de 10.03.2017 Agen ia Na ionalǎ a 
Func ionarilor Publici a deschis campania de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 
privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul I 
2017, raportǎrile trimestriale i semestriale  aferente anului 2017 au fost efectuate  on-
line,  în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie în acest sens de către Agenţie pe pagina 
de internet www.anfp.gov.ro - secţiunea "consilier de etică", „Panoul respondentului”, 
care se gǎse te n contul fiecǎrui func ionar public desemnat pentru consiliere eticǎ i 
pentru monitorizarea normelor de conduitǎ.  

n cursul anului 2017, consilierul de eticǎ nu a fost sesizat despre ncǎlcarea 
normelor de conduitǎ de func ionarii publici din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul 
Gala i, iar la comisia de disciplinǎ din cadrul  institu iei nu au fost nregistrate sesizǎri. 

 
 Protecția informațiilor clasificate 

Protecţia informaţiilor clasificate se efectuează de către subprefectul judeţului 
Galaţi numit funcţionar de securitate prin Ordinul Prefectului nr. 302/03.11.2017. Prin 
acest ordin au fost desemnaţi şi lucrători pentru îndeplinirea unor atribuţii  pe linia 
protecţiei informaţiilor clasificate din cadrul Instituţiei Prefectului-a judeţul Galaţi.  
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Aceste persoane asigură securitatea documentelor clasificate de la înregistrare  
până la arhivare. De asemenea, funcţionarul desemnat îndepline te atribuţii privind  
întocmirea documentelor necesare autorizării personalului pentru accesul la 
documentele clasificate, evidenţa autorizaţiilor, instruirea personalului  şi atribuţii de 
protecţie a informaţiilor  clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii. 

 
 Prevenirea și combaterea corupției 

În luna iunie, ca urmare a convocării la Ministerul Justiţiei a Platformei de 
cooperare a autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie, a fost ntocmit şi 
transmis către Direcţia Generală pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului “Inventarul 
măsurilor preventive şi indicatorii de evaluare pentru anului 2016”, document-suport 
pentru implementarea la nivelul instituţiei a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-
2020. 

Ca urmare a aprobării, prin Ordinul ministrului afacerilor interne 
nr.72/15.06.2017, a “Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul 
Ministerului Afacerilor Interne, n perioada 2017-2020, a Strategiei Naţionale 
Anticorupţie”, acesta a fost luat la cunoştinţă de către personalul cu atribuţii n 
domeniu, măsurile dispuse n plan fiind puse n aplicare la nivelul instituţiei. 

• Registrul riscurilor de corupţie pentru anul 2017 
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne 

nr.86/2013, Grupul de lucru constituit la nivelul instituţiei a procedat la revizuirea 
anuală a Registrului de riscuri n luna ianuarie. Atât revizuirea, cât şi generarea 
Registrului au fost făcute n aplicaţia Managementul Asistat al Riscurilor de Corupţie 
(MARC), ca urmare a operaţionalizării acesteia la finalul lunii septembrie a anului 
2016. Prin grija consilierilor de integritate de la nivelul instituţiei, au fost introduse n 
aplicaţie toate informaţiile preexistente, aferente activităţilor derulate n perioada 2013-
2016, astfel ncât baza de date a fost populată cu toate elementele necesare.  

În urma analizării rapoartelor de evaluare privind implementarea măsurilor de 
prevenire/control ale riscurilor de corupţie, ntocmite la nivelul fiecărei structuri din 
cadrul Instituţiei Prefectului, respectiv aparatul tehnic propriu, Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi nmatriculare a Vehiculelor şi Serviciul 
Public Comunitar Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, s-a procedat la 
generarea Registrului de riscuri n aplicaţia MARC şi naintarea acestuia, spre aprobare, 
prefectului judeţului Galaţi. Ulterior aprobării, Registrul de riscuri a fost comunicat 
tuturor angajaţilor, acesta reprezentȃnd instrumentul de prevenire şi combatere a 
corupţiei la nivelul instituţiei pentru anul 2017. 

• Activitate de instruire 
Cu sprijinul reprezentanţilor Serviciului Judeţean Anticorupţie Galaţi, la nivelul  

Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi s-au desfăşurat următoarele activităţi: 
- În data de 10.05.2017 a avut loc activitatea de instruire a noilor angajaţi, cu 

participarea unui număr de 11 persoane; 
- În data de 26.10.2017 a avut loc activitatea de instruire a personalului de 

conducere – 5 persoane, precum şi a personalului de execuţie – 14 persoane; 
- În data de 27.11.2017, la sediul  Serviciului Judeţean Anticorupţie Galaţi , a 

avut loc activitatea de instruire specifică pe linia achiziţiilor publice şi suportului 
logistic – 2 persoane.  
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Activităţile au avut loc n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
afacerilor interne nr.86/2013 referitoare la organizarea periodică a unor astfel de 
evenimente la structurile Ministerului Afacerilor Interne. 

 
VI. COOPERAREA INTERINSTITU IONAL  I RELA II  
INTERNA IONALE 
 

În colaborare cu Garnizoana Gala i, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Consiliul 
Jude ului Gala i i Primăria Municipiului Gala i, Cancelaria a organizat ceremoniile 
civile, religioase i militare cu prilejul următoarelor sărbători naţionale:  

- 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române 
- 9 Mai – Ziua Independenţei; Ziua Victoriei Coali iei Na iunilor Unite; Ziua 

Europei 
- 25 Mai – Ziua Eroilor 
- 26 Iunie – Ziua Drapelului Naţional 
- 29 Iulie – Ziua Imnului Naţional 
- 1 Decembrie – Ziua Naţională a României 
- 22 Decembrie – Ziua Victoriei Revolu iei i a Libertăţii României 
Cancelaria a contribuit, de asemenea, la organizarea Zilei Armatei - 25 

Octombrie, i Zilei Armisti iului - 13 Noiembrie, i a asigurat reprezentarea la 
următoarele evenimente: 15 Ianuarie – Ziua Culturii Naţionale, 29 Aprilie – Ziua 
Veteranilor de Război, 29 Iunie – Ziua Dunării, 15 August – Ziua Marinei, 13 
septembrie – Ziua Pompierilor, 30 Noiembrie – Zilele Galaţiului.  

Cancelaria a asigurat buna desfăşurare a întâlnirilor bilaterale ale prefectului, ca 
reprezentant al Guvernului în teritoriu, cu reprezentanţi ai statelor interesate de 
colaborare la nivel regional, astfel: 

 Excelen a Sa domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii în România, a efectuat o vizită în municipiul Gala i, pe 31 ianuarie 2017, la 
Prefectură, unde a avut loc întâlnirea cu autorită ile locale, precum i reprezentan i ai 
mediului de afaceri. În cadrul întrevederii, a fost declarată de ambele păr i deschiderea 
către cooperare, cu precădere în plan economic. Excelen a Sa domnul Hans Klemm i-a 
exprimat dorin a de a explora mediul de afaceri local i climatul investi ional, dar i 
disponibilitatea de a sprijini demersurile antreprenoriale, fie deschiderea de noi afaceri, 
fie dezvoltarea celor existente. Excelenţa Sa domnul Hans Klemm a efectuat apoi vizite 
la Şantierul Naval Damen, la societă ile Criomec şi Frigorex, iar în a doua parte a zilei a 
inaugurat „Raftul american” la Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”, unde a susţinut i o 
conferinţă de presă. 

 Excelen a Sa domnul Marcin Wilczek, ambasadorul Republicii Polone la 
Bucure ti, a efectuat o vizită în municipiul Gala i, pe 8 martie 2017. Programul a 
cuprins o vizită la Muzeul Istoriei, Culturii i Spiritualită ii Cre tine la Dunărea de Jos, 
precum i o întrevedere cu prefectul jude ului Gala i, pre edintele Consiliului Jude ului 
i primarul municipiului Gala i. S-a eviden iat cu acest prilej faptul că Polonia are o 

experien ă considerabilă în ceea ce prive te reforma administrativă, iar România ar 
putea învă a din bunele practici în acest domeniu. Excelen a Sa domnul Marcin Wilczek 
i-a exprimat dorin a de a reveni la Gala i i de a sprijini inclusiv demersurile privind 

crearea unei zone metropolitane Gala i-Brăila, exemplu de colaborare în acest sens fiind 
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„Tri-Ora ul” din Polonia. După întrevedere, Excelenţa Sa domnul Marcin Wilczek a 
vizitat Palatul Copiilor, aflat astăzi în Casa Robescu, monument istoric, clădire în care a 
func ionat i  Consulatul Poloniei la Gala i, până la 1 iulie 1931. 

 Domnul Joseph Fitzgerald, adjunctul efului Sec iei Politice a Ambasadei 
Statelor Unite în România, a avut o întrevedere cu prefectul jude ului Gala i, pe 8 iunie 
2017. Întâlnirea a fost una informală, în care s-au abordat teme de interes local, cu 
precădere subiecte care in de administra ia publică.  

 Excelen a Sa domnul Andrei Grinkevich, ambasadorul Extraordinar i 
Plenipoten iar al Republicii Belarus în România, a avut pe 4 octombrie 2017, o 
întrevedere cu oficialită i i reprezentan i ai mediului de afaceri din Gala i. În cadrul 
întrevederii de la Prefectură, Excelen a Sa domnul Andrei Grinkevich i-a exprimat 
disponibilitatea de a sprijini demersurile antreprenoriale, dar i schimburile culturale. A 
men ionat recentele acorduri de colaborare dintre Muzeul Na ional din Belarus i 
Muzeul Na ional al României i Muzeul Na ional Brukenthal, adăugând că se dore te 
un acord similar i cu muzeul gălă ean de istorie. De cealaltă parte, autorită ile i 
oamenii de afaceri gălă eni i-au arătat dorin a i disponibilitatea de a găsi solu ii de 
colaborare cu partenerii din Republica Belarus. Domnul Andrei Grinkevich a avut o 
întâlnire i cu rectorul Universită ii „Dunărea de Jos” din Gala i, Iulian Bîrsan, precum 
i cu Î.P.S. Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos. 

 
VII. DIFICULT I IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE 
EFICIENTIZARE A ACTIVIT II 
 

1. Aspecte care țin de asigurarea unor resurse suplimentare instituției  și 
care se pot constitui în propuneri de eficientizare a activității : 

 Îmbunătă irea asigurării cu personal pentru activită ile: servicii publice 
comunitare, în special pentru permise i înmatriculări dar i pentru structura juridica, 
corp control prefect, compartiment administrativ i reprezentant rromi; 

 Asigurare spa iu de lucru corespunzător pentru ambele servicii publice 
comunitare;  

 Asigurare fonduri necesare repara ii bloc Cristal i de asemeni pentru 
investi ie centrala termica sediu institu ie i bloc Cristal; 

 O analiza a modului de salarizare a personalului prefecturilor în raport de 
celelalte structuri din minister, dar i în raport cu Serviciile Publice Deconcentrate. 

2. Aspecte care nu țin de asigurarea unor resurse suplimentare instituției  
 Proceduri unitare în minister în legătura cu activită ile dependente de 

structurile prefecturilor; 
 Încurajarea efectuării de analize comune cu toate structurile din prefecturi 

din ară  pe teme distincte pentru aplicarea unitară a unor reglementări i schimburi de 
informa ii;  

 Îmbunătă irea softurilor care in de activită ile financiar-contabile; 
 Simplificarea unor proceduri de lucru mai ales pe linia resurselor umane;  
 Clarificarea listei Serviciilor Publice Deconcentrate; 
 Programe de perfecionare a personalului;  
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 Identificarea unei solutii de asigurare a accesului direct la finan ări din 
fonduri UE a prefecturilor. 
 
VIII. OBIECTIVE 2018 
 

 Cre terea eficien ei structurilor institu iei în realizarea serviciilor publice oferite 
cetă enilor;  

 Îmbunătă irea managementului intern în legatură cu  utilizarea resurselor 
financiare, patrimoniale i umane alocate; 

 Cre terea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea i 
gestionarea situa iilor de urgen ă i gestionarea mai eficientă a resurselor institu iei în ce 
privesc măsurile de apărare generală împotriva calamită ilor de orice fel (non militară); 

 Îmbunătă irea nivelului general de securitate a datelor, informa iilor i bazelor de 
date con inute în sistemele i sta iile de lucru utilizate de către salaria i;  

 Îmbunătă irea nivelului de performan ă a tehnicii IT utilizate prin men inerea 
viabilită ii acesteia. 

 Îmbunătă irea dialogului i a mecanismelor de colaborare între Institu ia 
Prefectului pe de o parte i cetă eni, autorită ile administra iei publice locale, celelalte 
institu ii din plan local sau central, pe de altă parte. 
 
IX. CONCLUZII 
 

La nivelul Institu iei Prefectului jude ul Galai există convingerea că, activită ile 
i responsabilită ile asumate sunt într-un proces continuu de îmbunătă ire. Identificarea 
i aplicarea celor mai bune practici, rămâne unul din obiectivele necesare pentru viitor. 

 
Director, Vasile Pârlog………………………………………  
 

ef serviciu, Tan a Gavriliu………………………………… 
 

ef serviciu, Florentina Munteanu …………………………. 
 

ef serviciu, Nicoleta Butunoiu………………………………  
 

ef serviciu, Aurelian Păduraru……………………………… 
 

ef serviciu, Marian-Cristinel Baciu…………………………. 
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