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CAPITOLUL  III 

 
 

STAREA SOCIAL  
 

III.1. Pia a  muncii 
 

 Agen ia Jude eanã pentru Ocuparea For ei de Muncã 
 

De-a lungul ultimilor ani, jude ul Gala i s-a aflat în topul jude elor cu rata mare a şomajului înregistrat. Rata medie 
anualã a şomajului înregistrat în anul 2016 a fost de 9,16%. La sfârşitul anului 2017 rata medie a şomajului înregistrat în 
jude ul Gala i era de 9,19%, aproximativ la acelaşi nivel cu cea din 2016.  

Anul 2017 este marcat de o varia ie importantã a ratei şomajului înregistrat, amplitudinea dintre 7,86% nivel minim 
înregistrat în  luna decembrie 2017 şi 9,95% nivel maxim înregistrat în lunile ianuarie şi iunie 2017, fiind de 2,09 pp.  Aceasta 
evolu ie a fost determinatã, cu precãdere, de : 

 Numãrul mare de absolventi promo ia 2017 înregistra i (2100 absolven i) în lunile iunie, iulie, august  2017; 
 Reducerea numãrului mediu de beneficiari de venit minim garantat carora li s-au eliberat adeverin e, cu 1184 

persoane, de la 15126 în anul 2016, la 13942 în anul 2017. Motivele care au condus la o astfel de evolu ie sunt 
urmãtoarele: 

- Nereînnoirea cererilor de luare în eviden a agen iei  (expirare dosare); 
- Ieşiri din eviden ã ca urmare a neîndeplinirii condi iilor de acordare a venitului minim garantat; 
- Ieşiri din eviden ã ca urmare a intensificãrii ac iunilor de cuprindere a beneficiarilor de venit minim 

garantat  în mãsuri active de stimulare a ocupãrii (finalizate cu încadrarea în muncã şi/sau 
cuprinderea la cursuri a unui numãr de 260 persoane în anul 2017); 

- Ieşiri din eviden ã a beneficiarilor de venit minim garantat din alte  motive: pensionare, plecare în 
strãinatate, deces; 

 Creşterea numãrului de încadrãri în muncã, generatã de creşterea numãrului de locuri de muncã vacante 
înregistrate în anul 2017 ( de la 6675 în anul 2016, la 8282 în anul 2017); 
Comparativ cu anul 2016, numãrul mediu al şomerilor înregistra i este mai mic cu 327, astfel încât acesta a evoluat 

de la 18167 stoc mediu al anului 2016, la 17840 stoc mediu şomeri în anul 2017. Pe categorii de şomeri situa ia comparativã 
2016-2017eviden iazã urmãtoarele: 

- scãderea cu 310 a numãrului mediu de şomeri neindemniza i; 
- scãderea cu 17 a numãrului mediu de şomeri indemniza i. 

Din punct de vedere al distribu iei şomerilor pe niveluri de instruire pe tot parcursul anului 2017, ca şi în anii 
anteriori, se poate observa cã ponderea şomerilor cu studii inferioare (fãrã studii, cu studii primare, gimnaziale, profesionale 
şi de ucenici) este net superioarã ponderii şomerilor cu studii medii şi superioare: 

 stoc mediu şomeri cu studii superioare: 396( 2,22%) 
 stoc mediu şomeri cu studii medii (liceale si postliceale): 1745 (9,78%) 
 stoc mediu şomeri fãrã studii, cu studii primare, gimnaziale, profesionale si de ucenici: 15699 (88%). 

Grupele de vârstã în care se regãsesc cei mai multi şomeri rãmân grupele 40-49 ani (5649 numãr mediu şomeri) şi 
peste 55 ani (3700 numãr mediu şomeri). Ambele grupe de vârstã au înregistrat numãrul maxim de şomeri şi în anii anteriori. 

Analiza şomajului înregistrat, pe medii de provenien ã în anul 2017, eviden iazã ponderea net superioarã a 
şomerilor cu domiciliul  în mediul rural (datã de numãrul mediu mare de beneficiari de venit minim garantat, de peste 13000 
persoane). 
  Meseriile cel mai mult solicitate pe pia a muncii din jude ul Gala i, în  anul 2017 sunt : agent securitate, vânzãtor, 
operator suport tehnic  pentru comunica ii electronice, ucenic, ambalator manual, confec ioner asamblor articole din textile, 
sudor, lãcãtuş mecanic, operator confec ioner industrial îmbrãcãminte. 
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Domeniile în care s-au efectuat cele mai multe încadrari în munca în anul 2017 sunt :  activitã i de investiga ie şi 

protec ie, fabricarea articolelor de îmbrãcãminte, activitã i ale centrelor de intermediere telefonicã, industria alimentarã, 
fabricarea altor mijloace de transport, industria construc iilor metalice şi a produselor din metal, comer , activitã i de servicii 
informatice, construc ii civile, lucrãri speciale de construc ii. 

Prin Programul jude ean de ocupare a for ei de muncã aprobat de catre Agen ia Na ionalã pentru Ocuparea Fortei 
de Muncã,  a fost planificatã încadrarea a 5500 persoane.  

În  perioada ianuarie – decembrie 2017, au fost încadrate în muncã, prin derularea Programului  de Ocupare a 
For ei de Muncã un numãr de 6744 persoane, în creştere cu 1148 persoane încadrate comparativ cu anul 2016.  Acest nivel 
reprezintã 122,62 % fa ã de cât a fost programat pentru anul 2017.  
Ponderea persoanelor din mediul urban încadrate în muncã prin derularea Programului pentru Ocuparea For ei de Muncã se 
men ine ridicatã (peste 60%), atât în anul 2016, cât şi în anul 2017. Astfel, din totalul de 6744 încadrãri în muncã în anul 
2017, 4292 reprezintã numãrul persoanelor din mediul urban (63,64%), iar 2452  al celor din mediul rural (36,36%). 
  Mãsurile active care au condus la un numãr semnificativ de persoane încadrate comparativ cu nivelul anual 
planificat în 2017 sunt urmãtoarele:  

 Acordare de prime de activare şomerilor neindemniza i la încadrare: plan 20, realizat 726; 
 încadrare şomeri cu vârsta > 45 ani, unici între inãtori conform prevederilor art.85 din Legea 76/2002, modificatã şi 

completatã: plan 395, realizat 607; 
  încadrarea în urma organizãrii de cursuri de formare profesionalã finan ate din Bugetul Asigurãrilor pentru Şomaj 

(BAS): plan 105, realizat 408. 
  Adoptarea Legii nr.164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã, în luna iulie 
2017, a determinat transformarea  Programelor de ucenicie  în programe de formare profesionalã atractive. La nivelul anului 
2017 AJOFM Gala i a  estimat încheierea unui numãr de 15 contracte de ucenicie. Datele centralizate la data de 31 
decembrie 2017 indicã un numãr de 38 contracte de ucenicie încheiate în 2017 şi aflate în derulare la începutul anului 2018 
(8 contracte de ucenicie încheiate cu S.C.ADINA şi 30 încheiate cu S.C. RIVER EYE FASHION). Alte 4 contracte de 
ucenicie au fost încheiate, dar şi reziliate în anul 2017. 

Planul Na ional de Formare Profesionalã pe anul 2017, pentru AJOFM Gala i prevedea cuprinderea unui numãr de 
1067 persoane, dintre care 1027 de şomeri beneficiari de servicii gratuite de formare profesionalã. Dintre aceştia, 789 urmau 
sã beneficieze de programe de formare profesionalã finan ate din BAS, iar 238 din FSE.  
 
Referitor la realizarea Planului Na ional de Formare Profesionalã aferent jude ului Gala i, situa ia se prezintã astfel: 

Anul 2017 Planificat Realizat 
Grad de 
realizare 

Numãr cursuri, din care: 49 37  76 % 

- Cu finan are BAS 41 37 90 % 
- Cu finan are FSE 8 0 0 % 
- Organizate prin al i furnizori autoriza i 17 3 18 % 
- Organizate prin centrul propriu 7 8 114% 
- Organizate prin centre regionale 25 26 104% 

Numar şomeri cuprinşi la cursuri, din care : 1027 865 84 % 
- cuprinşi la cursuri cu finan are BAS 789 865 110 % 
- cuprinşi la cursuri cu finan are FSE 238 0 0 % 
Contracte de ucenicie 15 42 280 % 

 
În anul 2017 au fost aprobate pentru finan are din fonduri europene douã noi proiecte depuse în cadrul programului 

Programul Opera ional Capital Uman (POCU), în care AJOFM Gala i are calitate de partener : 
1. Proiect „Antreprenoriat şi creativitate în ara ta” - Axa prioritarã3 : Locuri de muncã pentru to i. Obiectivul specific 

3.7 Cre terea ocup rii prin sus inerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urban , perioada de implementare 36 
luni. Proiectul finan eazã 36 de IMM-uri ce se vor înfiin a în regiunea de sud-est, de cãtre românii din Diaspora care doresc 
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sã se întoarcã în arã. Aceştia vor crea prin firmele lor 72 de locuri de muncã. Buget: 10.271.366 lei din care AJOFM Gala i 
1.128.555 lei. 

2. Proiect„PROMEDIU” – Program eficient de preg tire practic  a studen ilor în domeniul protec iei i monitoriz rii 
mediului - Axa prioritară 6 : Educa ie şi competen e. Perioada de implementare este de 24 luni. Obiectivul general al 
proiectului este cre terea num rului absolven ilor de înv mânt  ter iar universitar i non universitar care î i g sesc un loc 
de munc  urmare a accesului la activit i de înv are/ cercetare/ inovare. Grupul intã este reprezentat de un numãr de 250 
studen i.Buget total: 2.226.500 lei din care AJOFM Gala i 177.959 lei. 
Parteneriatul îşi propune sã includã 250 studen i ca participan i la stagii de practicã, sã certifice 180 studen i din care cel 
pu in 110 absolven i sã ob inã un loc de muncã. 
 
 
 

 Inspectoratul Teritorial de Muncã 
 
Inspectoratul Teritorial de Munc  Gala i, institu ie care func ioneaz  în subordinea Inspec iei Muncii, exercit  

controlul aplic rii unitare a dispozi iilor legale în domeniul rela iilor de munc  şi în domeniul securit ii şi s n t ii în munc  şi 
al supravegherii pie ei în unit ile din sectorul public, mixt, privat, la autorit ile administra iei publice locale şi centrale, la 
persoanele fizice şi juridice şi la organismele neguvernamentale, precum şi la alte categorii de angajatori. 

În activitatea de control, prin protocoalele încheiate, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) desfãşoarã activitã i în 
colaborare cu diferite institu ii cum ar fi : Inspectoratul de Jandarmi al Jude ului Gala i, Inspectoratul de Poli ie al Jude ului 
Gala i, Poli ia Local  Gala i, Serviciul pentru Imigr ri al Jude ului Gala i, Direc ia de S n tate Public  Gala i, Direc ia Sanitar 
Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Gala i, Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Gala i, Direc ia 
Regional  Antifraud  Fiscal  Constan a şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. 

În baza programului cadru de ac iuni al ITM Gala i, au fost defãşurate campanii de control şi de conştientizare pe 
teme de interes identificate la nivel comunitar, utilizându-se în acest scop metode de inspec ie şi instrumente de formare a 
inspectorilor de munc , similare celor folosite de organismele de inspec ie a muncii din statele membre ale UE, institu ia 
aliniindu-se astfel ini iativelor organismelor europene în domeniu. 

În domeniul rela iilor de munc  au fost organizate : 
- campanii na ionale privind identificarea cazurilor de munc  nedeclarat  în activitatea desf şurat  în urm toarele 

domenii de activitate : panifica ie, transportatori rutieri, construc ii, alimenta ie public , paz  şi protec ie, sp l torii auto; 
- ac iuni privind modul în care angajatorii respect  prevederile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicat , cu 

modific rile şi complet rile ulterioare; 
- ac iuni privind modul în care angajatorii respect  prevederile Legii nr. 52/2011 modificatã şi completatã privind 

exercitarea unor activit i cu caracter ocazional desf şurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia; 
- campanii de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribu iilor 

sociale obligatorii de la angajator la angajat, conform prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin 
art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de eviden  a 
salaria ilor şi transformarea muncii nedeclarate în munc  declarat ; 

- ac iuni s pt mânale de control tip „campanie”, în cadrul  c reia institu ia noastr  dedic  o zi pe s pt mân  exclusiv 
controalelor inopinate pentru identificarea muncii nedeclarate, cu participarea tuturor inspectorilor de munc  din cadrul 
compartimentului rela ii de munc . 

Ac iunile de control s-au desf şurat atât în timpul programului de lucru al institu iei cât şi în zilele de sâmb t  şi 
duminic  sau în timpul nop ii. 
Principalii indicatori în domeniul rela iilor de munc  sunt: 

Indicator 2016 2017 

Nr. controale 2.009 1.951 

Nr. controale privind munca nedeclarat  1.956 1.925 

Nr. m suri 3.032 2.722 
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Nr. sanc iuni 842 673 

Nr. amenzi 164 127 

Valoare amenzi 1.557.200 1.645.800 

Nr. persoane depistate f r  forme legale de angajare 652 130 

Valoare amenzi munca f r  forme legale de angajare 1.290.000 1.440.000 

Nr. sesiz ri penale privind munca f r  forme legale de angajare” 7 1 

 

Activitatea de înregistrare a contractelor colective de munc  încheiate la nivel de unitate s-a concretizat prin: 
- înregistrarea a 284 contracte colective în anul 2017, fa  de 260 în anul 2016; 
- înregistrarea a 233 acte adi ionale la contractele colective, fa  de 47 în anul 2016; 

Se constat  o creştere semnificativ  a num rului actelor adi ionale de modificare a contractelor colective de munc  
fa  de anii preceden i, situa ie datorat  punerii în aplicare de c tre angajatori a prevederilor OUG nr. 82/2017, privind 
obliga ia negocierii colective a salariilor brute, în urma modific rilor aduse Codului fiscal referitoare la contribu iile de 
asigur ri sociale. La sfârşitul anului 2017, 70,1% din num rul unit ilor cu peste 21 de salaria i aveau încheiate contracte 
colective de munc , fa  65% în anul 2016.  

În anul 2017 nu au fost înregistrate conflicte colective de munc . 
Referitor la activit ile privind registrul general de eviden  a salaria ilor men ion m c  au fost efectuate 192.601 

interog ri ale bazei na ionale de date REGES în anul 2017, fa  de 165.066 interog ri în anul 2016.  
Au fost predate titularilor un num r de 335 carnete de munc  în anul 2017, aflate în arhiva institu iei noastre, fa  de 

392 în anul 2016, precum şi un num r de 303 adeverin e de vechime în anul 2017, fa  de 172 în anul 2016. 
 
Începând cu data intr rii în vigoare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activit i cu caracter ocazional 

desf şurate de zilieri au fost înregistrate în Sistemul informatic pentru activitatea de monitorizare şi control  945.362 pozi ii 
din care 129.507 în anul 2016 şi 122.854 în anul 2017. 
În domeniul securit ii şi s n t ii în munc  principalele campanii şi ac iuni desf şurate în anul 2017 au fost:  
- Campanie european  – „Locuri de munc  s n toase pentru toate vârstele”; 
- Campanie na ional  de control privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea 

lucr torilor; 
- Campanie na ional  privind implementarea în sistemul de înv mânt a proiectului „Valen e culturale în domeniul 

securit ii şi s n t ii în munc ” pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale; 
- Campanie na ional  privind verificarea modului în care angajatorii previn c derile de la în l ime în şantierele temporare 

şi mobile; 
- Campanie na ional  privind identificarea cazurilor de munc  nedeclarat  şi verificarea modului de respectare a 

cerin elor minime de securitate şi s n tate în munc  la angajatorii care îşi desf şoar  activitatea în domeniul 
construc iilor şi la societ i care au obiect de activitate activitatea de protec ie şi gard ; 

- Campanie na ional  de supravegherea pie ei produselor industriale din domeniul de competen  al Inspec iei Muncii, 
conform programului sectorial pentru anul 2017, coordonat de c tre Comisia European ; 

- Ac iune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de munc  din întreprinderi mici (10 - 49 lucr tori); 
- Ac iune de informare privind consultarea lucr torilor şi de verificare a organiz rii şi func ion rii comitetelor de securitate 

şi s n tate în munc ; 
- S pt mâna European  pentru securitate şi s n tate în munc ; 

 
Rezultatele ob inute în urma campaniilor şi ac iunilor s-au concretizat în domeniul securit ii şi s n t ii în munc  în 

verificarea a 426 unit i având aproximativ 25000 lucr tori, depistarea a  254 neconformit i pentru care au fost sanc iona i 
181 angajatori cu 257 sanc iuni contraven ionale dintre care 23 amenzi în valoare de 93500 lei. În domeniul supravegherii 
pie ei au fost efectuate un num r de 51 controale, fiind eviden iate un num r de 559 produse. 
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Activitatea desf şurat  de Inspectoratul Teritorial de Munc  Gala i în anul 2017, comparativ cu anul 2016, pentru 
realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul securit ii şi s n t ii în munc , se prezint  astfel : 
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2017 1875 1872 722 1341 1261 80 66 335500 1334 1334 453 16 2 

 

La nivelul jude ul Gala i au fost înregistrate în anul 2016 un num r de 89 accidente de munc , 4 evenimente ce au 
produs invaliditate, 6 accidente mortale şi 2 boli profesionale, iar în anul 2017 - 86 accidente de munc , 3 evenimente ce au 
produs invaliditate, 10 accidente mortale şi o boal  profesional . Cercetarea accidentelor şi îmboln virilor profesionale s-a 
efectuat în conformitate cu prevederile legale, iar dosarele de cercetare au fost înaintate în termen şi avizate de Inspec ia 
Muncii. 

Conform prevederilor Legii nr. 319/2006 şi a HG nr. 1425/2006, a Ordonan ei nr. 4/1995, a Legii nr. 126/1995, a HG 
nr. 536/2002 şi a Ordinului nr. 1102/2008, situa ia comparativ  2016/2017 a cererilor de autorizare înregistrate şi solu ionate 
este sintetizat  astfel: 

 

An 
Legea 

319/2006 
OG 4/1995 

Produse de protec ie a plantelor 
Legea 126/1995 

Materii explozive 
Ordin 1102/2008 

Depozitare muni ii 

2016/2017 106 / 85 7 / 2 18 / 24 8 / 8 

 
În anul 2017 au fost primite un num r de 805 peti ii, fa  de 672 în anul 2016), din care:  
• 685(fa  de 576 în anul 2016) în domeniul rela iilor de munc ; 
• 10 (fa  de 15 în anul 2016) în domeniul securit ii şi s n t ii în munc ; 
• 110 (fa  de 81 în anul 2016) vizau nereguli în ambele domenii men ionate mai sus. 

Principalele probleme sesizate au vizat urm toarele aspecte : neplata drepturilor salariale la termenele stabilite; 
prestarea muncii f r  forme legale de angajare; neplata orelor suplimentare, a orelor lucrate pe timpul nop ii; neacordarea 
concediului de odihn  precum şi neachitarea drepturilor salariale aferente concediului de odihn  neefectuat; neeliberarea 
adeverin ei de angajat/salariu;neeliberarea deciziei de încetare a contractului individual de munc ; neplata în cadrul 
activit ilor cu caracter ocazional desf şurate de zilieri;concedieri abuzive;necomunicarea accidentelor de 
munc ;schimbarea locului de munc ;nerespectarea normelor de securitate şi s n tate în munc . 

În anul 2017 au fost difuzate 26 comunicate de pres  şi au fost organizate dou  conferin e de pres . Activitatea 
institu iei a fost reflectat  în mass-media prin 109 de apari ii în presa scris  şi 127 în audiovizual (radio -51 şi televiziune -
76). 
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III.2. Asigurãri sociale 

 

 Casa Jude eanã de Pensii 
În domeniul stabilirii presta iilor : 

Categorie 

Cereri înregistrate Cereri solutionate 
Realizat 

cumulat la 
31.12.2016 

Realizat 
cumulat la 
31.12.2017 

Diferen  
2017/2016 

Realizat 
cumulat la 
31.12.2016 

Realizat 
cumulat la 
31.12.2017 

Diferen  
2017/2016 

Înscrieri noi 
pensii 

7.952 7.573 -379 7.697 7.171 -526 

Recalcul ri/ 
modific ri 10.548 11.126 578 10.625 9.342 -1.283 

Total 18.500 18.699 199 18.322 16.513 -1.809 

 

Num rul de cereri solu ionare include şi num rul cererilor intrate în anul precedent şi solu ionate în termen, în anul de 
referin . 

În anul 2017, au fost emise un num r total de 16.513 decizii privind stabilirea, modificarea drepturilor de pensie şi 
indemniza ii prev zute de legi speciale, din care : 

 7.171 cazuri noi acordare în temeiul Legii nr. 263/2010, din care: 
        -    3.765 limit  de vârst ; 
        -       903 invaliditate; 
        -       1017 pensie anticipat /anticipat  par ial ; 
        -      1223 urmaş; 
        -       263 legi speciale; 

 9.342 modific ri, din care:  
- 4.464 recalcul ri conform dispozitiilor art. 107 alin. (3) si (4) din Legea nr. 263/2010; 
- 686 revizuiri; 
- 3.196 Legea 192/2015; 
-  993 alte lucr ri.   

În domeniul plã ii presta iilor : 
Activitate 

 
Realizat 

cumulat la 
31.12.2016 

Realizat 
cumulat la 
31.12.2017 

Diferen e 
2017/2016 

Num r total comunic ri la 
plat , din care: 

decizii 19.119 12.512 -6.607 

alte comunic ri 31.081 18.905 -12.176 

Ajutoare de deces Num r total cazuri de decese 
acordate 

6.579 6.005 -574 

 
La data de 31.12.2017 sunt în eviden  un num r total de 56.233 pensionari care au optat pentru plata drepturilor în 

cont curent sau cont de card, ceea ce reprezint  40,10% din num rul total de pensionari în eviden  de 140.187.Faț  de 
anul 2016, în anul 2017 se constat  o cre tere a cererilor pentru plata pensiei în cont curent de 6%. 
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În domeniul pensiilor comunitare şi exportul presta iilor : 
 

Activitate 2016 2017 Diferen  
2017/2016 

Dosare  pensie comunitar  instrumentate, din care:  
- Solicit ri depuse în România    
- Solicit ri depuse în UE 

283 
158 
125 

351 
227 
124 

68 
69 
-1 

Solicit ri  formular E205 – recunoaştere stagiu 200 124 -76 
Solicit ri export presta ii prin CitiBank 56 41 -15 
NUM R TOTAL FORMULARE EUROPENE    INSTRUMENTATE 483 475 -8 

 
În domeniul  indemniza iilor prevãzute de legi speciale : 

Num r beneficiari de legi speciale 
 

Realizat 
cumulat la 
31.12.2016 

Realizat 
cumulat la 
31.12.2017 

Dif 
2017/2016       

Legea 49/1999 – IOVR 38 33 -5 
Legea 341/2004 – a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii 
care au contribuit la Victoria Revolu iei din Decembrie 1989 

84 87 3 

D.L. 118/1990 - persoanele persecutate din motive politice de 
dictatura instaurat  la 06.03.1945 

552 499 -53 

Legea 44/1994 - veteranii şi v duvele de r zboi 2.795 2.209 -586 
Legea 189/2000 - persoanele persecutate din motive etnice în 
perioada 06.09.1940-06.03.1945 

1.593 1.622 29 

Legea 309/2002 - persoane care au efectuat stagiul militar in cadrul 
DGSM 5.083 

3.396 2.987 -409 

Legea 578/2004- ajutor lunar pentru so ul supravie uitor 4.215 3.924 -291 
Legea 8/2006 privind instituirea indemniza iei pentru membrii 
uniunilor de creatori 

186 205 19 

Legea nr. 109/2005–artisti sau executanti liber-profesionisti 16 
 

15 -1 

TOTAL 12.875 11.581 -1.294 
 
Pensiile medii anuale la nivelul Casei Judetene de Pensii Gala i 
PENSII STAT  

Categorii de pensii 2016 2017 Diferen  
2017/ 2016  

MEDIA/Total pensii stat 1.067 1.224 157 
- limit  de vârst   1.184 1.355 171 
- pensia anticipat  1.083 1.278 195 
- pensia anticipat  par ial  609 775 166 
- pensia de invaliditate gradul I 437 467 30 
- pensia de invaliditate gradul II 545 591 46 
- pensia de invaliditate gr.III 551 589 38 
- pensia de urmaş 523 610 87 

PENSII AGRICULTORI        
 

Categorii de pensii 
2016 2017 Diferen  

2017/2016  
MEDIA/Total pensii agricultori 378 435 57 

- limit  de vârst  cu vechime complet  457 525 68 
- limit  de vârst  cu vechime incomplet  348 398 50 
- invaliditate gr.I 186 201 15 
- invaliditate gr.II 172 198 26 
- urmaşi 181 209 28 
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Situa ia  peti iilor, scrisorilor şi sesiz rilor instrumentate : 

 
În domeniul tratamentului balnear : 

Situa ia privind biletele repartizate în anul 2017 comparativ cu anul 2016 

 
 
 

 Agen ia Jude eanã pentru Plã i şi Inspec ie Socialã Gala i 
 Evolu ia principalelor categorii de ajutoare acordate popula iei în anul 2017 se prezint  dup  cum urmeaz  : 

Aloca ia de stat pentru copii acordat  conform Legii nr.61/1993 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Nr. mediu lunar de benef. 94,345 96,649 -2,304
Plăţi efectuate (lei) 112,666,221 114,606,954 -1,940,733

 
Aloca ia pentru sus inerea familiei acordat  conform Legii nr. 277/2010: 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Nr. mediu lunar de benef. 9,018 9,619 -601
Plăţi efectuate (lei) 16,046,408 17,125,223 -1,078,815

 
Aloca ia de încredin are sau plasament familial pentru copiii afla i în dificultate acordat  conform Legii nr. 272/2004: 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Nr. mediu lunar de benef. 1,079 1,108 -29
Plăţi efectuate (lei) 8,582,236 8,735,562 -153,326

 
 
Drepturi privind sus inerea familiei în vederea creşterii copilului  conform  OUG nr.148/2005 : 

Stimulent  creştere copil  
2017 2016 Diferenţe (+/-)

Nr. mediu lunar de benef. 0 0 0
Plăţi efectuate (lei) 0 0 0

 

Nr.  
Crt. 
 

Categorie  
 

 
NUM R PETI II 

 
Diferen e  
2017/2016 
      +/- An 2016 2017 

1. Scrisori, sesiz ri, reclamații adresate unui organ central sau local 90 78 -12 
2. Scrisori, sesiz ri, reclamații adresate direct 1.980 2.543 563 
3. Petiții electronice 298 400 102 
 Total 2.368 3.021 653 

Trimestrul 
 
 

Realizat cumulat la 31.12.2016 Realizat cumulat la 31.12.2017 

Diferen a 2017/2016  
total bilete  

Total bilete 
 

Din care cu 
regim gratuit 

Total 
 bilete 
 

Din care cu 
regim gratuit 

I 302 21 152 13 -150 

II 2.339 188 1.644 102 -695 

III 3.504 245 3.181 235 -323 

IV 1.711 132 1.725 143 14 

Total 7.856 586 6.702 493 -1.154 
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Drepturi pentru creşterea copiilor acordate conform OUG. nr.111/2010: 
 

Indemniza ie creştere copil  
2017 2016 Diferenţe (+/-)

Nr. mediu lunar de benef. 2,953 2,586 367
Plăţi efectuate (lei) 56,845,981 35,622,856 21,223,125

Stimulent creştere copil conf OUG.  111/2010 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Nr. mediu lunar de benef. 1,614 876 738
Plăţi efectuate (lei) 12,511,985 5,700,237 6,811,748

 
Indemnizatii si ajutoare acordate conform O.U.G. nr.111/2010 art.31 si 32 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Nr. mediu lunar de benef. 75 78 -3
Plăţi efectuate (lei) 709,003 458,692 250,311

 
Indemnizatii  lunare acomodare in vederea adop iei 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Nr. mediu lunar de benef. 13 6 7
Plăţi efectuate (lei) 260,777 34,792 225,985

 
Ajutoare pentru înc lzirea locuintei  acordate conform   O.U.G.  nr. 70/2011: 

 înc lzire în sistem centralizat de furnizare a energiei termice: 
2017 2016 Diferenţe (+/-)

Nr. mediu lunar de benef. 4,535 6,280 -1,745
Plăţi efectuate (lei) 1,429,875 1,549,390 -119,515

 
 înc lzire cu gaze naturale: 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Nr. mediu lunar de benef. 2,489 3,371 -882
Plăţi efectuate (lei) 1,422,149 1,587,733 -165,584

 
 înc lzire cu energie electric : 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Nr. mediu lunar de benef. 329 420 -91
Plăţi efectuate (lei) 209,050 212,446 -3,396

 
 
Indemniza ia lunar  de hran  pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA acordat  conform H.G. 
nr.1177/2003: 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Nr. mediu lunar de benef. 350 347 3
Plăţi efectuate (lei) 2,040,152 1,731,367 308,785

 

Ajutoare sociale acordate conform Legii nr.416/2001: 
2017 2016 Diferenţe (+/-)

Nr. mediu lunar de benef. 11,025 11,365 -340
Plăţi efectuate (lei) 36,007,799 37,053,517 -1,045,718
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Ajutoare de urgen  acordate conform Legii nr.416/2001 : 
2017 2016 Diferenţe (+/-)

Nr. total de benef. 24 7 17
Plăţi efectuate (lei) 82,816 40,969 41,847

 
Ajutoare pentru persoanele care beneficiaz  de statutul de refugiati, acordate conform   Legii nr. 122/2006: 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Număr mediu beneficiari 9 13 -4
Plăţi efectuate (lei) 55,080 53,460 1,620

 
 

Subven ii de la bugetul de stat acordate asocia iilor si funda iilor care infiin eaz  si administreaz   unit i de 
asisten   social , conform Legii nr.34/1998 

2017 2016 Diferenţe (+/-)
Număr mediu beneficiari 16 16 0
Plăţi efectuate (lei) 46,242 20,685 25,557
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III.3. Sãnãtate 

 

 Direc ia de Sãnãtate Publicã 

Profilul demografic şi social-economic 
 Serviciile de sãnãtate din jude ul Gala i sunt destinate promovãrii stãrii de sãnãtate şi asigurãrii asisten ei medicale 
a popula iei. 

Din numeroasele variabile demografice este de subliniat cã 50,73% din popula ie este de sex feminin şi 49,27% de 
sex masculin. De asemenea prezintã interes faptul cãîn urban locuiesc 358.937 locuitori, adicã 56,98%, restul locuind în 
mediu rural (271.052) locuitori care reprezintã 43,02% din popula ia jude ului, care la 01.07.2016 era de 629.989 locuitori). 

Popula ia vârstnicã este numeroasã, aceasta datorându-se unei natalitã i scãzute comparativ cu rata mortalitã ii. 
Numãrul şi ponderea mare a vârstnicilor  înseamnão nevoie crescutã de servicii medicale, sociale şi medico-sociale, care ar 
putea constitui un obiectiv strategic important pentru aceastã zonã. 

În cadrul mişcãrii naturale a popula iei se remarcã un decalaj dintre nivelul redus al natalitã ii şi nivelul înalt al 
mortalitã ii mai ales în ultimii ani, fapt care determinã un spor natural negativ. Din statisticile de la nivelul Direc iei de 
Sãnãtate Publicã Gala i se constatã o creştere a sporului natural fa ã de anul 2016, dar care a rãmas în continuare negativ. 

Principalele cauze de deces din jude  sunt bolile aparatului circulator, tumorile şi bolile aparatului digestiv – în 
special ciroza hepaticã  aflatãîn creştere deosebitã. De semnalat cã, la decesele prin accidente, se constatã creşterea 
îngrijorãtoare a sinuciderilor şi omuciderilor, multe pe fond exagerat de consum de alcool. 

Aspecte de morbiditate  
Tuberculoza. Pe teritoriul jude ului Gala i s-au depistat 363 cazuri noi de TBC, revenind în medie 57,77cazuri la 100.000 
locuitori. 
Hepatita epidemicã . În aceastã perioadã s-au înregistrat 46 cazuri noi de hepatitã epidemicã cu 57 mai pu ine decât în anul 
2016, determinând o inciden ã de 6,66 cazuri noi la 100.000 locuitori. 
Boli diareice. Numãrul cazurilor noi depistate de boli diareice a fost de 804, în scãdere comparativ cu anul 2016 ceea ce a 
determinat o morbiditate de 116,98 cazuri la 100.000 locuitori. 

Baza materialã – Servicii de Sãnãtate 
Baza materialã a asisten ei medicale a locuitorilor jude ului Gala i este asiguratã de urmatoarele unitã i sanitare : 

Asisten a de specialitate: 
La 31 decembrie 2017 în jude ul Gala i func ionau 8 spitale cu 2.627 paturi  şi o sec ie exterioarã cu 25 paturi, din 

care: În mediul urban :   Municipiul Gala i:  
-Spitalul Clinic Jude ean de Urgen ã ,,Sf.Ap.Andrei” - 1197 paturi; 
- Spitalul de Psihiatrie ,,Elisabeta Doamna” - 235 paturi;  
- Spitalul de Pneumoftiziologie - 305 paturi; 
- Spitalul Clinic de Boli infec ioase „Cuvioasa Parascheva” - 160 paturi; 
- Spitalul Clinic de Urgen ã pentru Copii ,,Sf.Ioan”- 300 paturi; 
- Spitalul Clinic de Obstetricã Ginecologie ,,Buna Vestire” - 105 paturi. 

 
Municipiul Tecuci: 
- Spitalul Muncipal ,,Anton Cincu”-265 paturi. 
Oraş Târgu Bujor: 
- Spitalul Orãşenesc Tg.Bujor -60 paturi. 

În mediul rural: 
- Localitatea Iveşti - Sec ia exterioarã aSpitalului Clinic Jude ean de Urgen ã 
,,Sf.Ap.Andrei” – 25 paturi. 
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Asisten a medicalã ambulatorie de specialitate este asiguratã de urmãtoarele unitã i sanitare: 
- 8  ambulatorii integrate 
- 6  în  Municipiul  Gala i 
- 1  în  Municipiul  Tecuci 
- 1  în  Oraşul  Târgu Bujor 
- 1 Dispensar  policlinic cu  platãîn  Mun. Gala i  
Asisten a medicalã primarã: 
- medicina de familie – în Jude ul Gala i, activitatea de medicinã primarã este asiguratã de 246medici de familie, din care  
147 în urban şi 99 în rural.  

Activitatea Centrelor de Permanen ã în anul 2017 
În conformitate cu prevederile Ord. M.S./M.A.I. nr. 697/389/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire 

la asigurarea continuit ii asisten ei medicale primare prin centrele de permanen , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
în jude ul Gala i s-a monitorizat activitatea celor 8 centre de permanen  structurate astfel: 

 
Numãr centre 
de 
permanen  
func ionale în 
rela ie 
contractual  
cu CAS, in 
anul 2017 

În mediul: 
-rural 
-urban 

Num r medici 
care 
deservesc 
centrele de 
permanen  în 
mediul: 
- rural 
- urban 

Zona acoperit  
de centrele de 
permanen  ca 
localit i şi 
popula ie in 
mediul: 
- rural 
- urban 

Num r centre 
de permanen  
care 
func ioneaz  
în spa ii puse 
la dispozitie de 
autorit ile 
locale în 
mediul: 
-rural 
-urban 

Num r 
centre de 
permanen  
care 
func ioneaz  
în cabinetele 
medicilor de 
familie în 
mediul: 
-rural 
-urban 

Num r centre 
de 
permanen  
în procedur  
de infiin are 
în mediul: 
-rural 
-urban 

8 -rural:  6 
-urban:  2 

-rural: 38 
-urban: 24 

- rural: 25 
localitati cu un 
total populatie 
de  
85395 
-urban: 2, cu 
total populatie 
306400 

-rural: 3 
-urban: 2 

-rural: 3 
-urban: 0 

-rural: 0 
-urban: 0 

S-a asigurat continuitatea asisten ei medicale primare în regim de gard  prin centrele de permanen  la un num r de 
17306 pacien i. 

De men ionat cãîn luna septembrie 2017 s-a deschis primul centru de permanen ã din municipiul Gala i, într-un spa iu 
pus la dispozi ie de Consiliul Local Gala i, dotat corespunzãtor normelor legale, cu aparaturã, medicamente, materiale 
sanitare şi resursa umanã necesarã unei bune desfãşurãri a activitã ii în beneficiul popula iei. 

De asemenea precizãm cã în cursul anului 2017, Centrul de Permanen ã Bãlãşeşti şi-a încetat activitatea, întrucât  n-
au mai fost îndeplinite condi iile care au stat la baza emiterii deciziei de înfiin are. 

Activitatea de avizare şi autorizare în anul 2017 s-a derulat astfel: 
- Autoriza ii Sanitare de Func ionare în baza declara iei pe propria r spundere în num r de 75; 
- Autoriza ii Sanitare de Func ionare în baza referatului de evaluare in num r de 152; 
- Viz  Autoriza ie Sanitar  de Func ionare în baza referatului de evaluare in num r de 72; 
- Notificare de respindere a Autoriza iei Sanitare în num r de 0; 
- Notificare pentru Conformarea Proiectului la normele de igien  şi s n tate public  în num r de 587; 
- Notificare pentru Certificarea Conformit ii cu normele de igien  şi s n tate public  în num r de 231; 
- Notific rii eliberate în vedrerea ob inerii de fondurii F.E.A.D.R. în num r de 7; 
- Autoriza ii de Liber  Practic  pentru activit i conexe actului medical în num r de 10; 
- Certificate de înregistrare ale cabinetelor medicale individuale f r  personalitate juridic , înregistrate în Registrul Unic al 
Cabinetelor Medicale partea 1-a în num r de 27; 
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- Cabinete Medicale f r  personalitate juridic  radiate din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea 1-a în num r de 26; 
- Supliment la Certificatul de înregistrare în num r de 1; 
- Certificate de înregistrare ale cabinetelor medicale cu personalitate juridic , înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor 
Medicale partea a 2-a  în num r de 28; 
- Cabinete Medicale cu personalitate juridic  radiate din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea 1-a în num r de 10; 
- Supliment la Certificatul de înregistrare în num r de 3; 
- Certificate de înregistrare ale cabinetelor pentru servicii conexe, înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor pentru Servicii 
Conexe partea a 3-a în num r de 1; 
- Autoriza ii pentru examinarea ambulatorie a candida ilor la ob inerea permisului de conducere şi a conduc torilor de 
autovehicule sau tramvaie vizate, în num r de 9. 

În domeniul Programelor na ionale de s n tate, activitatea din anul 2017 s-a desf urat conform Ordinului M.S. nr. 
377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor na ionale de s n tate public  pentru anii 2017 – 
2018 , dup  cum urmeaz : 
I. Programele naționale privind bolile transmisibile 
II. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din mediul de via  şi munc  
IV. Programele naționale de boli netransmisibile 
V. Programul na ional de  evaluare şi promovare a s n t ii şi educa ie pentru s n tate 
VI. Programul na ional de s n tate a femeii şi copilului 

În conformitatecuprevederileOrdinului  Ministerului S n t iiprivindderularea programelorna ionaledes n tateau 
fostderulate activit idemonitorizareşideevaluareaindicatorilorfizici şideeficien  ai Programului Na ional de evaluare şi 
promovarea unui stil de via  s n tos în anul 2017: 

- Campanii de informare-educare-comunicare (IEC) destinate celebr rii zilelor mondiale/europene conform 
calendarului priorit ilor nationale derulate în anul 2017– 11; 
-Interven ii de informare-educare- comunicare destinate priorit ilor de s n tate specifice locale derulate în anul 
2017 – 7; 
- Activit ile desf şurate în cadrul acestor campanii şi interven ii de educa ie pentru s n tate au fost în num r de 
1412 ; 
- S-au distribuit 1380 carnete de gravid  şi 1380 fişe de gravid ; 
- Num rul partenerilor locali în domeniul IEC: 33. 

Domenii specifice: 
1. interven ii pentru un stil de via  s n tos; 
2. evaluarea st rii de s n tate a popula iei generale. 

 
Departamentul de Supraveghere în Sãnãtatea Publicã 
Laboratorul de Diagnostic şi investigare în Sãnãtatea Publicã 

În anul 2017, conform legisla iei în vigoare, programelor na ionale de sãnãtate publicã şi solicitãrilor de la clien i 
externi, laboratorul pe domeniul Chimie Sanitarã  şi Toxicologie Industrialã  a  efectuat  un numãr de 11159 analize / 
încercãri chimice, fizico-chimice şi toxicologice din 3967  probe: 
 - 3121 probe de apã potabilã, respectiv 8780 încercãri chimice, fizico-chimice : monitorizare de control şi audit alimentãri de 
apã urban şi rural, fântâni, apã industria alimentarã, solicitãri, controlul intern şi extern; 
 - 37probe bazine de înot, respectiv 74 încercãri chimice, fizico-chimice; 
 -  358 probe/determinãri din aerul locurilor de muncã, necorespunzatoare 167 probe; 
- 279 produse alimentare de origine animalãşi nonanimalã, sare iodatã, materiale în contact cu alimentul, suplimente 
alimentare etc., respectiv 743 încercãri chimice, fizico-chimice, necorespunzatoare 11 probe; 
-172 probe ape uzate, respectiv 1204 încercari fizico-chimice. 

Laboratorul de  Diagnostic  şi Investigare în Sãnãtate Publicã Gala i a efectuat în anul 2017 analize microbiologice 
pentru: apa (potabilã, bazine de înot, ape de suprafa ã,centre de dializa), alimente (produc ie şi desfacere), expertiza 
conditiilor de igienã prin indicatori microbiologici. 
Pentru analiza microbiologica a apei s-au analizat 3272 probe, cu un total de 10495 determinari:  
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- Bacterii coliforme                - 3151 
- Escherichia Coli                  - 3151 
- Streptococ fecal(enterococ) - 3134 
- Numar de colonii la 22ºC   - 396 
- Numar de colonii la 37ºC    - 594 
- Salmonella                           - 11 
- Clostridium perfringens       - 11 
- Pseudomonas aeruginosa   - 46. 

Pentru analiza microbiologica a alimentului s-au analizat 374 probe cu 1954 de determinãri atât în cadrul programelor de 
sãnãtate cât şi analize cotra cost. Dintre acestea 7 probe cu 21 de determinari au fost din focar de toxiinfectie alimentara iar 
367 probe cu 1933 de determinari au fost analizate in urma solicitarilor diferitelor firme  pentru autocontrol.  
Pentru verificarea eficien ei sterilizãriiin cabinetele de stomatologie s-au analizat 645 probe iar dintre acestea 6 probe au 
fost necorespunzatoare. 
Pentru controlul si supravegherea anginei streptococice s-au analizat: 694  exudate nazofaringiene cu 46 pozitivi.  
Pentru supravegherea bolii diareice s-au efectuat 1361  coproculturi cu 3248 determinari din care 5 probe pentru 
diagnosticul etiologic al bolii diareice acute si 1356 probe pt.controlul periodic al personalului din sectorul alimentar Dintre 
acestea 26 probe au fost pozitive. 

În cadrul laboratorului s-au efectuat 606 examene coproparazitologice in scop diagnostic si profilactic. Dintre 
acestea, 1 proba cu Ascaris lumbricoides. 
La expertizarea conditiilor de igiena prin indicatori microbiologici s-au analizat 485 probe cu un total de 925 
determinari din care: 146 aeromicroflore, 294 suprafete, 45 sterilitati din unitati sanitare;igiena mediului:661 probe cu un total 
de 1903 determinari, din care 168 aeromicroflore si  493 suprafete. 

În cadrul subprogramului national de control si supraveghere al infectiei HIV/SIDA s-au efectuat 1180 testari cu 64 
probe pozitive prin test ELISA. 
 

Nr 
Crt 

Indicatori specifici de activitate Program cumulat 
1.I.-31.X1I . 2017 

Realizat  cumulat 
1.I.-31.XII. 2017 

1. Nr. asistenta de specialitate cu intocmire de proces verbal Nu se pot 
planifica 

 
 
 
 

7380 
2. Nr. autorizatii sanitare de functionare eliberate 433 
3. Certificarea conformitatii 

Asistenta de specialitate de sanatate publica 
790 

4. Nr. probe de apa – retea urban 2028 964 
5. Nr.probe apa- retea rural 4668 1717 
6. Nr.masuratori dozimetrice,spectometrice, 

radiometrice 
5550 6140 

7. Nr.analize radiochimice,prelucrari radiochimice,probe 
analizate 

90 573 

8. Nr. imunizari  : 
-AHB (vacc. antihepatitic B) 
-DTPa (vacc. diftero-tetanic-pertusis acelular) 
-HIB (vaccin hemophilius influentze) 
-VPI (vacc. polio inactivat) 
-RRO (vacc. rujeolic-rubeolic-urlian) 
-BCG (vacc. antituberculoza) 
-IDRt (testare la tuberculina) 
-VTA (vacc. antitetanic) 
-dT (vacc. diftero-tetanic adult) 
-Antiamaril (vacc. febra galbena) 
-HPV (vacc. cancer col uterin) 
-Vaccin AHA (vacc. antihepatitic A) 
-Vaccin antigripal 
-PNEUMOCOCIC 
-dTpa 

T= 115532 
14460 
22681 
13301 
22681 
16849 

3608 
2000 

443 
2073 

78 
0 

219 
11434 

1307 
4398 

T= 97544 
12967 
19246 
11811 
19246 
13602 

3562 
2000 

416 
2073 

78 
0 

219 
11434 

888 
2 
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9. Nr. focare boli infectioase Nu se pot 
planifica 

13 

10. Activitatea de evaluare a factorilor de risc profesional   - nr. 
determinari fizice 

195 420 

11. Supravegherea si evaluarea calitatii nutritive si igienice a 
produselor alimentare, a contaminarii chimice a alimentelor 
precum si cuantificarea TIA : – nr. probe recoltate 

12 526 

 
Serviciul Control în Sãnãtate Publicã 

Nr 
crt 

Indicatori specifici de 
activitate 

Program 
cumulat 

1.01.2017-
31.12.2017 

Realizat 
cumulat 

1.01.2017- 
31.12.2017 

Realizat 
cumulat 

1.01.2016- 
31.12.2016 

Diferente +/- 
fata de 

Program 

Diferente +/- 
fata de an 
precedent 

1. Num r controale 
planificate si efectuate 

3040 4484 6129 +1444 -1645 

2. Num r amenzi aplicate - 92 132 - -40 
3. Valoarea amenzilor - 96600 141900 - -45300 
4. Num r suspend ri 

temporare de activitate 
- 2 5 - -3 

5. Retragere Aviz 
Sanitar/Autoriza ie 
Sanitar  de 
Func ionare 

- 0 1 - -1 

6. Alimente scoase din 
consum (kg) 

- 19156 156.6 - +18999.4 

7. Produse cosmetice 
retrase (buc.) 

- 1 88 - -87 

8. Produse biocide 
retrase (litri) 

- 5900 225 - +5675 

9. Num r ac iuni comune 
cu alte organisme de 
control 

- 4 2 - +2 

10. Num r adrese înaintate 
administra iei publice 
locale 

- 23 16 - +7 

11*. Num r ac iuni tematice 
de inspec ie sanitar  

- 25 29  -4 

12 Num r ac iuni 
desf şurate împreun  
cu alte servicii publice 

- 2 3 - -1 

13 Numar controale la 
solicitari/ sesizari, de 
necesitate si 
recontroale 

- 314 271 - +43 
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 Casa Jude eanã de Asigurãri de Sãnãtate 

Activitatea de contractare şi decontare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale s-a efectuat 
în baza H.G.nr.161/2016  privind aprobarea Contractului-cadru privind condi iile acordãrii asisten ei medicale în cadrul 
sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2016 – 2017 şi a normelor metodologice de aplicare a acestuia 
(pentru anul 2017 Ord. nr.196/139/2017 iar pentru anul 2016 Ord.nr. 377/763/2016), astfel : 
Asisten a medicalã primarã 

În anul 2017 pe acest domeniu de asisten ã medicalã s-au realizat/contractat servicii medicale în valoare de 
40.978.420 lei,acestea fiind cu 5.48% mai mari fa ã de aceeaşi perioadã a anului 2016 când valoarea serviciilor 
realizate/contractate a fost de 38.851.000 lei. Aceste sume au fost decontate integral medicilor de familie. 

În anul 2017 au fost în rela ie contractualã cu institu ia un numãr de 233 furnizori din care 99 în mediul rural şi 134 
în mediul urban.În anul 2016 CAS Gala i a avut incheiate contracte cu un numar de 237 furnizori din care 100 in mediul rural 
si 137 in mediul urban. 

În anul 2017: 
- valoarea punctului per capita este de 4,80 lei cu 11,63% mai mare fata de anul 2016 cand a fost de 4,30 lei; 
- valoarea punctului pe serviciu este de 2,20 lei cu 10% mai mare fata de anul 2016 cand a fost de 2,00 lei. 
 Bugetul alocat de CNAS pe anul 2017 de 40.185.050,00 lei a fost cu 4,80% mai mare fa ã de cel din 2016 
(38.418.000 lei) şi a acoperit integral serviciile medicale estimate a se realiza pânã la finele anului aceeaşi situatie fiind şi în 
anul 2016. 
Asisten a medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitã ile clinice 

În anul 2017 pe acest domeniu de asisten ã medicala s-au realizat/contractat servicii medicale in valoare de 
9.962.000 lei acestea fiind cu 15.1% mai mari fata de anul 2016 cand valoarea serviciilor realizate/contractate a fost de 
8.655.000 lei. În anul 2017 au fost in relatie contractuala cu institutia noastra un numar de 34 furnizori, toti din mediul urban 
din care 4 in municipiul Tecuci, 1 in orasul Tg.Bujor si 29 in municipiul Galati. În anul 2016  CAS Galati a avut incheiate 
contracte cu un numar de 33 furnizori, toti din mediul urban, din care 4 in Tecuci, 1 in Tg.Bujor si 28 in Galati.  

În anul 2017 valoarea punctului pe serviciu medical este de 2,20 lei cu 10,00% mai mare fata de anul 2016 cand a 
fost de 2,00 lei.Bugetul alocat de CNAS pe anul 2017 de 9.599.000 lei, a fost cu 11.97% mai mare decat cel din anul 2016 
(8.573.000 lei) si a acoperit integral serviciile medicale realizate.În anul 2016  bugetul alocat de 8.573.000 lei a acoperit 
decontarea tuturor serviciilor medicale realizate conform cadrului legal existent. 
Asisten a medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitã ile paraclinice 

Pe acest domeniu de asistenta medicala in anul 2017 s-au contractat servicii medicale in valoare de 9.452.000 lei, 
acestea fiind cu 25,18% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2016 cand valoarea serviciilor contractate a fost de 
7.551.000 lei. Aceste sume au fost decontate integral furnizorilor. 

În anul 2017 au fost în rela ie contractualã cu institu ia un numãr de 32 furnizori, astfel: 
- 21 laboratoare de analize medicale din care 2 sunt din municipiul Tecuci, 1 din oraşul Tg.Bujor, 4 din Bucureşti (teste 
imunohistochimice) şi 14 din Gala i; 
- 9 laboratoare de radiologie şi imagistica din care 1 în municipiul Tecuci,1 în municipiul Iaşi pentru RMN cord , 7 în 
municipiul Gala i (5 de in aparatura de înaltã performan ã CT/RMN); 
-  6 medici de familie care efectueaza ecografii (2 din mediul rural şi 4 din urban). 

În anul 2016 au fost în rela ie contractualã cu institu ia un numãr de 28 furnizori, to i din mediul urban astfel: 
- 22 laboratoare de analize medicale din care 2 sunt din municipiul Tecuci,1 din orasul Tg.Bujor, 4 din Bucuresti (teste 
imunohistochimice) şi 15 din Gala i; 
- 8 laboratoare de radiologie si imagistica din care 1 în municipiul Tecuci şi  7 în municipiul Gala i (5 de in aparatura de inalta 
performanta CT/RMN); 
- 3 medici de familie care efectueaza ecografii (2 din mediul rural şi 1 din urban). 

Bugetul alocat de CNAS pe anul 2017 în valoare de 8.948.000 lei,  a fost cu 17,34% mai mare fa ã de cel din anul 
2016 (7.626.000,00 lei). 
Asisten a medical  ambulatorie de specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie 
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În anul 2017 pe acest domeniu de asisten ã medicalã s-au contractat servicii medicale în valoare de 3.578.000 lei, 
acestea fiind cu 27,97% mai mari fa ã de anul 2016 când valoarea serviciilor contractate a fost de 2.796.000 lei. Aceste 
sume au fost decontate integral furnizorilor. 

În anul 2017 cât şi în 2016 au fost în rela ie contractualã cu institutia un numãr de 7 furnizori, to i din mediul urban 
din care 1 în municipiul Tecuci şi 6 în municipiul Gala i.  

Bugetul alocat de CNAS pe anul 2017 de 3.483.050 lei este cu 36.16% mai mare fa ã de cel din anul 2016 
(2.558.000 lei). 
Asisten a medicalã ambulatorie de specialitate pentrumedicina dentarã 

În anul 2017 pe acest domeniu de asisten ã medicalã s-au contractat servicii medicale în valoare de 1.711.000 lei, 
acestea fiind cu 3,95% mai mari fa ã de anul 2016 când valoarea serviciilor contractate a fost de 1.646.000 lei. Aceste sume 
au fost decontate integral furnizorilor. În anul 2017 au fost în rela ie contractualã cu institu ia un numar de 88 furnizori, 19 în 
mediul rural şi 69 in mediul urban. În anul 2016  CAS Gala i a avut încheiate contracte cu un numar de 86  furnizori, 13 în 
mediul rural şi 73 in mediul urban. 

Atât in anul 2017 cât şi în anul 2016 plafonul lunar alocat unui medic cu gradul specialist este de 1.600,00 lei acesta 
majorându-se cu 20% (1.920 lei) în cazul unui medic primar şi diminuându-se cu 20% (1.280 lei) pentru medicul simplu. De 
asemenea plafoanele men ionate anterior se majoreazã cu 50% pentru medicii ce îşi au cabinetele în mediul rural, astfel:
 - 2.400,00 lei medicul specialist 

- 2.880,00 lei medicul primar 
- 1.920,00 lei medicul simplu. 
Bugetul alocat de CNAS pe anul 2017 de 1.726.000,00 lei este cu 2.92% mai mare fa ã de cel din anul 2016 

(1.677.000 lei) si a acoperitdecontarea tuturor serviciilor medicale realizate. 
În anul 2016 bugetul alocat a acoperit decontarea tuturor serviciilor medicale realizate conform cadrului legal 

existent. 
Asisten a medicalã spitaliceascã 

În anul 2017 pe acest domeniu de asistenta medicala s-au contractat/realizat servicii medicale in valoare de 
189.428.750 lei, acestea fiind cu 1,98% mai mari fata de anul 2016 cand valoarea serviciilor contractate/ realizate a fost de 
185.752.000 lei. Aceste sume au fost decontate integral furnizorilor. 

În anul 2017 cat si in 2016 au fost in relatie contractuala cu institutia noastra un numar de 11 furnizori, din care 1 in 
municipiul Tecuci, 1 in orasul Tg.Bujor si 9 in municipiul Galati (spitalul judetean Galati are in comuna Ivesti o sectie de 
cronici). 

  Doi furnizori aflati in orasul Galati sunt privati si acorda numai servicii de spitalizare de zi (unul pt.Diabet si celalalt 
pentru Gastroenterologie / Medicina Interna). 

Bugetul alocat de CNAS pe anul 2017 de 191.396.000 lei a fost cu 2,28% mai mic fata de cel din anul 2016 
(187.124.000 lei) si a acoperit decontarea serviciilor medicale efectuate pana la finele anului. 

În anul 2016 bugetul alocat a acoperit decontarea tuturor serviciilor medicale realizate, conform cadrului legal 
existent. 
Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 

În anul 2017 pe acest domeniu de asistenta medicala s-au contractat/realizat servicii medicale in valoare de 
14.878.480 lei, acestea fiind cu 8.89% mai mari fata de aceeasi perioada a anului 2016 cand valoarea serviciilor 
contractate/realizate a fost de 13.664.000 lei. Aceste sume au fost decontate integral furnizorilor. 

In anul 2017 cat si în 2016 au fost in relatie contractuala cu institutia un numar de 3 furnizori, toti din municipiul 
Galati. 

Bugetul alocat pe anul 2017 de 14.254.620 lei a fost cu 5,75% mai mare fata de cel din anul 2016 (13.479.000 lei) 
si a acoperit integral decontarea serviciilor de hemodializa si dializa peritoneala, conform cadrului legal existent. 

În anul 2016 bugetul alocat a acoperit decontarea tuturor serviciilor medicale realizate. 
Asistenta medicala de ingrijiri medicale la domiciliu 

În anul 2017 pe acest domeniu de asistenta medicala s-au contractat servicii medicale in valoare de 2.700.000 lei, 
acestea fiind cu 48.84% mai mari fata de anul 2016 cand valoarea serviciilor contractate a fost de 1.814.000 lei. Aceste 
sume au fost decontate integral furnizorilor. 
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În anul 2017 au fost in relatie contractuala cu institutia noastra un numar de 11 furnizori, astfel:  2 din municipiul 
Tecuci , 8 din  municipiul Galati (unul cu pct.de lucru in sat Umbraresti – Tg.Bujor), 1 din com.Nicoresti cu pct.de lucru si în 
Tecuci.  

În anul 2016  CAS Galati a avut incheiate contracte cu un numar de 10 furnizori, astfel:  - 2 din Tecuci, 8 din Galati 
(unul cu pct.de lucru in sat Umbraresti – Tg.Bujor). 

 Institutia noastra a emis decizii de aprobare la un numar de 1207 solicitari, in anul 2017, cu 13,43% mai multe fata 
de anul 2016 cand s-au emis 1.064 decizii de aprobare. 

Bugetul alocat de CNAS in anul 2017 a fost de 2.350.000 lei, cu 42.86% mai mare fata de cel din anul 2016 
(1.645.000 lei) acesta fiind suficient pentru aprobarea tuturor solicitarilor inregistrate. 
Medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 

În anul 2017 pe acest domeniu de asistenta medicala s-au consumat/contractat  medicamente in valoare de 
116.426.360 lei – la un numar de 44 furnizori, acestea fiind cu 6.67% mai mari fata de anul 2016 cand valoarea 
consumului/medicamentelor contractate a fost de 109.142.000 lei – la un numar de 54 furnizori. Aceste sume au fost 
decontate integral furnizorilor in anul 2016 si la fel pe anul 2017 cu respectarea termenelor de platã. 

În anul 2017 au fost in relatie contractuala cu institutia un numar de 44 furnizori, 11 in mediul rural, cu 49 de 
farmacii si 33 in mediul urban, cu 173 de farmacii. 

În anul 2016 au fost in relatie contractuala cu institutia un numar de 54 furnizori, 12 in mediul rural, cu 50 de 
farmacii si 42 in mediul urban, cu 182 de farmacii. 

Bugetul alocat de CNAS pe anul 2017 de 88.621.010 lei este cu 10,55% mai mic fata de cel alocat in anul 2016 
(99.071.000 lei). În anul 2016  bugetul alocat a acoperit decontarea tuturor medicamentelor conform legislatiei in vigoare. 
Dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice in ambulatoriu 

În anul 2017 pe acest domeniu de asistenta medicala s-au contractat dispozitive medicale in valoare de 5.330.000 
lei, acestea fiind cu 6.93% mai mici fata de anul 2016 cand valoarea dispozitivelor contractate a fost de 5.727.000 lei. 
 Aceste sume au fost decontate integral furnizorilor. 

In anul 2017 au fost in relatie contractuala cu institutia un numar de 76 furnizori astfel:15 cu puncte de lucru in 
municipiul Galati  , 1 punct de lucru in municipiul Tecuci, 60 din alte localitati din tara. 

In anul 2016 au fost in relatie contractuala cu institutia un numar de 73 furnizori astfel:12 cu puncte de lucru in 
municipiul Galati, 1 punct de lucru in  municipiul Tecuci, 60 din alte localitati din tara. 

CAS Gala i a emis decizii de aprobare la un numar de 6.137 solicitari, in anul 2017, cu 16,73% mai putine fata de 
anul 2016 cand s-au emis 7.370 decizii de aprobare. 

Bugetul alocat de CNAS in anul 2017 a fost de 5.104.000 leicu 14.82% mai mic fata de cel din anul 2016 
(5.992.000 lei). 

Atât la finele anului 2017 cât şi al anului 2016 nu existau liste de aşteptare, bugetul alocat fiind suficient. 
În anul 2017 cand au fost eliberate 7367 carduri europene si 232 certificate provizorii de inlocuire a cardului 

european cu 3% mai multe fata de 2016.  
 Problemele apãrute în cursul anului legate de listele de asteptare la furnizorii de servicii medicale au fost rezolvate, 
astfel încat la sfarsitul anului 2017 nu mai existau liste de asteptare la furnizorii de servicii medicale. 
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III.4. Educa ie  

 

 Inspectoratul Şcolar Jude ean 

PRIORIT I MANAGERIALE ALE DOMENIULUI CURRICULUM I INSPEC IE COLAR   
 Cunoaşterea şi aprofundarea Curriculumului Naţional; 
 Aplicarea unitară a planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare; 
 Folosirea eficientă a resurselor educaţionale; 
 Dezvoltarea curriculumului local; 

 Centrarea demersului didactic pe elev; 

 Organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor generale; 
 Dobândirea, de către elevi, a competenţelor prevăzute de programele şcolare; 
 Stimularea activităţii de performanţă a elevilor şi a cadrelor didactice. 

Rețeaua colar  pentru anul colar 2016 – 2017 a fost stabilit  în conformitate cu Metodologia pentru 
fundamentarea cifrei de colarizare i emiterea avizului conform în vederea organiz rii rețelei unit ților de înv ț mânt pentru 
anul colar 2016 – 2017, aprobat  prin OMECS nr. 5556/27.10.2015. 

OPTIMIZAREA  RE ELEI COLARE  2015 - 2017 

Tipul unit ții de înv ț mânt 
UNIT I   COLARE  CU  PERSONALITATE  JURIDIC  

2015 - 2016 2016 - 2017 

Gr dinițe 24 24 
coli cu clase I-IV 0 0 
coli cu clase I-VIII 108 108 

 Licee tehnologice 33 33 

TOTAL  ÎNV. MAS  165 165 

coli speciale 4 4 
Palate i cluburi 3 3 
Unit ți de înv. particular 26 26 
TOTAL GENERAL 198 198 

 
ASIGURAREA EVALU RII ELEVILOR ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENT RILE ACTUALE 

Inspectoratul colar Județean Galați a asigurat condi iile materiale şi de natur  organizatoric  necesare desf şur rii 
examenelor na ionale şi a concursurilor şcolare; a stabilit locațiile de desf urare a tuturor examenelor naționale, a 
olimpiadelor i concursurilor colare i a luat m surile corespunz toare pentru preg tirea i dotarea acestora cu materialele 
i echipamentele necesare. Pentru examenul de Evaluare Național  a elevilor de clasa a VIII-a au fost stabilite 114centre de 

examen i 3centre de evaluare.  

EVOLU IA PROCENTULUI DE PROMOVABILITATE LA EVALUAREA NA IONAL  – clasa a VIII-a 

Anul 
colar 

Num r 
elevi 

înscri i 

Num r 
elevi 

absenți 

Num r 
elevi 

prezenți PP% 

Num r note în intervalul 

<5 5-5,99 
6-

6,99 
7-

7,99 8-8,99 
9-

9,99 10 

2016-
2017 3570 48 3522 85,55 507 397 498 569 755 794 2 

2015-
2016 3917 100 3817 82,08 684 498 576 697 831 530 1 
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BACALAUREAT - EVOLU IE PROCENT PROMOVABILITATE   2014 - 2017 

ANUL 
Candidati 

inscrisi 
PP(%) 

Candida i 
prezen i 

Candida i 
reuşi i 

Reuşi i cu medii cuprinse 

6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-
9.99 

10 

2017 3397 80,48 3258 2622 486 653 795 684 4 

2016 3430 79,73 3280 2615 551 631 817 615 1 

2015 4269 76,40 4076 2603 713 871 962 567 1 

  
În fiecare unitate colar  au fost stabilite m suri menite s  conduc  la îmbun t irea rezultatelor elevilor la 

examenele na ionale (programarea unor ore de preg tire suplimentar  cu elevii din clasele terminale, susținerea unor 
simul ri la nivel local, modernizarea i diversificarea metodelor de predare i evaluare etc.). La rândul lor, inspectorii colari 
care r spund de disciplinele la care se organizeaz  examene naționale au întocmit planuri proprii de m suri, planuri în care 
au inclus vizite de consiliere i îndrumare pentru cadrele didactice care întâmpin  dificult ți, monitorizarea respect rii 
graficelor de preg tire suplimentar , analizarea modului de evaluare curent  la unit țile colare cu rezultate slabe la 
examene, analizarea rezultatelor obținute de elevi la examenul de bacalaureat în raport cu mediile de admitere ale acestor 
elevi etc.  

Anul 
colar 

Num r de 
beneficiari  

burs  “Bani 
de liceu” 

Num r 
beneficiari 

burs  
profesional  

Num r 
beneficiari 
EURO 200 

Num r elevi beneficiari burse colare 
în municipiul GALATI 

de 
merit 

de 
studiu 

sociale 
de 

performanț  

2015-2016 1703 2317 530 4872 27 560 68 

2016-2017 1342 2085 403 5208 276 456 114 

 
 

PRIORIT I MANAGERIALE ALE DOMENIULUI MANAGEMENT I DEZVOLTARE INSTITU IONAL  
 Descentralizarea învăţământului preuniversitar, creşterea autonomiei şcolilor şi a autonomiei profesionale pentru 

cadrele didactice. 

 Realizarea unui sistem educaţional echitabil, eficient şi relevant, capabil de schimbare atunci când se impune. 
 Asigurarea calităţii educaţiei şi formării oferite de şcoală. 
 Flexibilizarea ofertei educaţionale în scopul racordării permanente a învăţământului la piaţa muncii. 

Atingerea obiectivelor specifice i implicit  atingerea țintelor strategice s-a realizat prin acțiuni diverse, utilizând 
resurse adecvate, în mod eficient i în colaborare cu partenerii sociali i autorit țile locale. 

În anul colar 2016-2017, în județul Galați, au  fost încadrați 346 de directori în unit țile de înv ț mânt 
preuniversitar de stat, din care: 246 directori i 100 directori adjuncți. 

Numirea directorilor i a directorilor adjuncți a fost realizat  prin decizia Inspectorului colar General i aprobat  de 
Consiliul de Administrație al I.S.J. Galați, în urma  analiz rii C.V.- ului, interviu i  prin concurs,  în urma valid rii rezultatelor 
obținute de candidați în Consiliul de Administrație al I.S.J. Galați.  

În majoritatea unit ilor şcolare stilul managerial a fost democratic, participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea 
corect  a resurselor şi pe optimizarea rela iilor de parteneriat între şcoal  şi comunitatea local . S-a acordat o aten ie 
deosebit  disemin rii informa iilor referitoare la nout i care privesc asigurarea calit ii i organizarea activit ții în cadrul 
sistemului de înv ț mânt c tre cadrele didactice, elevi, p rin i, agen i economici, parteneri sociali, implicarea în derularea 
unor ac iuni care s  îmbun t easc  procesul instructiv – educativ. 
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Activit i de dezvoltare profesional  -inspec ii efectuate (situa iile statistice). 
Inspec ie şcolar  curent   

Grad didactic Cereri depuse Num r inspec ii efectuate (IC1) 

II, seria 2017-2019 131 126 

I, seria 2017-2020 154 149 

 
Grad didactic Num r inspec ii efectuate ( IC2) 

II, seria 2016-2018 101 

II, seria 2015-2017 7 

I, seria 2014-2017 11 

I, seria 2015-2018 72 

I, seria 2016-2019 61 

 

Inspec ie şcolar  special  
Grad didactic Num r inspec ii efectuate 

II, seria 2015-2017 132 

I, seria 2014-2017 122 

Echivalare doctorat cu gradul didactic 
I în înv ț mânt 

2 

 
Activit i privind organizarea şi desf şurarea Examenului na ional de definitivare în înv mânt, analiz  
comparativ : 

Cadre didactice înscrise Cadre didactice retrase  Cadre didactice cu 
dosare invalide  

Cadre 
didactice 
absente 

Promovabilitate 

An colar 2015-2016 
238 

19 + 32 10 26 
76,01 % 

 
An colar 2016-2017 
178 
 

16 + 19 2 7 65,2 % 

Structura resurselor umane – PERSONAL DIDACTIC (din perioada  2015 – 2017) 

Anul colar Total 
norme 

Cadre didactice titulare 
          Cadre didactice suplinitoare 

Califica i Necalifica i 
2017-2018 5687 4463 1104 120 

2016-2017 5695 4411 1149 135 

2015-2016 5698 4608 985 105 

 
Monitorizarea progresului şi a disfunc iilor ap rute în activitatea institu ional : 

 prin intermediul scrisorilor, sesiz rilor, memoriilor, ca şi prin intermediul audien elor au fost semnalate de c tre 
elevi, p rin i, cadre didactice, diferite probleme; toate reclama iile/sesiz rile au fost rezolvate şi finalizate corect, 
prompt (cu r spunsuri scrise, rapoarte, ac iuni de mediere) şi cu respectarea legisla iei în vigoare; 

 în semestrul al II-lea al anului  2016 au fost înregistrate şi rezolvate 233 de  peti ii-reclama ii-sesiz ri (faț  de 260 în 
aceea i perioad  a anului trecut), iar semestrul I al anului calendaristic 2017 (ianuarie-iunie 2017) au fost rezolvate 
260 de petiții/memorii/reclamații etc. (faț  de 290 din aceea i perioad  a anului  colar trecut). 



68 
 

 progresele înregistrate/disfunc iile ap rute, constatate fie prin sesiz ri, fie prin intermediul celor 7 inspec ii tematice, 
9 inspec ii generale (în cadrul c rora au fost inspectate coli gimnaziale i gr dinițe din mediul rural i din mediul 
urban, un liceu tehnologic din mediul urban.  

Inspectoratul Şcolar Jude ean Galați s-a preocupat de asigurarea necesarului de cadre didactice, de încadrarea 
corespunz toare cu personal calificat, astfel încât elevii s  beneficieze de un proces instructiv – educativ modern, atractiv, 
care s  implice dominant caracterul practic – aplicativ. 

 
 
 
 

 Universitatea “Dunãrea de Jos” 

Universitatea „Dun rea de Jos” din Gala i este o institu ie de stat de interes public care îşi desf şoar  activitatea în 
condi ii de autonomie universitar  şi democra ie academic .  

Universitatea „Dun rea de Jos” din Gala i ofer  tuturor membrilor comunit ii condi iile necesare pentru valorificarea 
aptitudinilor personale prin înv mânt, cercetare ştiin ific  şi activit i socio-culturale, asumându-şi rolul de centru cultural şi 
civic menit s  contribuie la formarea şi difuzarea valorilor culturale, la promovarea pluralismului op iunilor şi la dezvoltarea 
culturii politice şi civice, precum şi rolul de pol de crea ie ştiin ific  şi tehnologic  pentru sprijinirea tuturor unit ilor 
economice, de înv mânt şi sociale din regiune. 

Universitatea „Dun rea de Jos” din Gala i îşi îndeplineşte misiunea prin realizarea urm toarelor obiective: 
1. Formarea de specialişti cu preg tire superioar  pentru înv mânt, ştiin  şi cultur , s n tate, activit i tehnice, 

economice, juridice, sociale, potrivit programelor de studii aflate în structura universit ii, standardelor educa ionale 
şi cerin elor societ ii; 

2. Actualizarea şi perfec ionarea preg tirii specialiştilor prin programe de masterat, doctorat, studii postdoctorale şi 
postuniversitare şi de formare continu ; 

3. Asigurarea calit ii activit ii didactice la nivelul standardelor na ionale şi interna ionale; 
4. Dezvoltarea cercet rii avansate, fundamentale şi aplicative; 
5. Asigurarea managementului calit ii activit ii didactice, de cercetare şi administrative; 
6. Cunoaşterea realit ilor şi tendin elor din înv mântul superior românesc, european şi mondial prin participarea 

membrilor comunit ii universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare şi la manifest ri ştiin ifice na ionale 
şi interna ionale; 

7. Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a înv mântului, a cercet rii ştiin ifice şi a microproduc iei; 
8. Dezvoltarea continu  a sistemului informatic conectat la re elele na ionale şi interna ionale, care s  asigure 

satisfacerea cerin elor integr rii în societatea informa ional ; 
9. Continuarea dezvolt rii, moderniz rii şi informatiz rii bibliotecii şi a întregii baze informa ionale a universit ii şi 

conectarea acesteia la surse de informare reprezentative la nivel na ional şi interna ional. 
 

Situa ia financiarã a universitã ii, pe surse de finan are şi tipuri de cheltuieli 
În baza Execu iei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2017, încheiate cu respectarea 

prevederilor Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situa iilor financiare ale institu iilor publice, emise de 
ministrul finan elor publice prin Ordinul nr. 59 din 11 ianuarie 2011, situa ia financiar  a Universit ii ”Dun rea de Jos” din 
Galați pe anul 2017, aşa cum este reflectat  în bilan ul contabil, contul de rezultat patrimonial, situa ia fluxurilor de trezorerie, 
situa ia activelor corporale şi necorporale, conturile de execu ie bugetar  şi anexele la situa iile financiare, reprezint  
rezultatul înregistr rilor cronologice şi sistematice a opera iunilor consemnate în documentele justificative, conform 
prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilit ii institu iilor publice. 

Situația financiar  a Universit ții la sfârşitul anului 2017, comparativ cu anul 2016, pe surse de finanțare i tipuri de 
cheltuieli a fost urm toarea: 
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Totalul veniturilor încasate 
Veniturile totale încasate de Universitatea „Dun rea de Jos” din Gala i în anul 2017 sunt prezentate în tabelul 1. 

Tab.1 – Venituri totale încasate 

TOTAL VENITURI 
2016 2017 

lei euro lei euro 
126.980.276 27.962.448 140.447.490   30.140.887 

 
În cursul anului 2017s-a înregistrat o creştere a veniturilor totale cu 10.6%, de la 126.980.276 lei (27.962.448 euro), 

la 140.447.490 lei (30.140.887 euro), calculate cu un curs mediu anual de 4.5411, respectiv 4.6597 lei/euro. 
Veniturile încasate efectiv au fost realizate astfel: 

1. Venituri aferente finanț rii de baz ; 
2. Venituri aferente finanț rii complementare. 

Tab. 2 – Venituri aferente finan rii virate de c tre MEN 

Venituri MEN 
2016 2017 

lei euro lei euro 
Venituri aferente finanț rii de baz  75.846.687 16.702.272 83.783.622 17.980.476 
Venituri aferente finanț rii complementare 17.343.593 3.819.249 30.240.641 6.489.826 

 

 
Fig.1. Venituri din aloca ii bugetare 

 
Se constat  c  veniturile aferente finanț rii de baz  virate de c tre M.E.N. în baza Contractului instituțional au crescut 

cu 10.46% fa  de anul 2016, de la 75.846.687 lei (16.702.272 euro) la 83.783.622lei (17.980.476 euro) în 2017, iarveniturile 
aferente finanț rii complementare virate de c tre M.E.N. în baza Contractelor instituționale i complementare au crescut 
cu7.43% în 2017, fa  de 2016, respectiv de la valoarea de 17.343.593 lei (3.819.249 euro) la 30.240.641 lei (6.489.826 
euro) în 2017. 

Totalul sumelor virate de c tre M.E.N reprezint  81.19% din totalul veniturilor realizate şi încasate, restul de 18.81% 
reprezentând venituri proprii, extrabugetare, realizate de universitate. Structura acestora este prezentat  în tabelul 3. 

Tab. 3 - Venituri proprii, extrabugetare 

Venituri proprii 
2016 2017 

lei euro lei euro 
Venituri realizate din taxe i alte venituri 11.305.796 2.489.660 12.294.140 2.638.397 
Venituri din activitatea de cercetare 8.104.682 1.784.740 7.163.622 1.537.357 
Alte venituri din prest ri servicii i alte activit ți 356.673 78.543 628.268 134.830 
Venituri din contribuția studenților pentru c mine-cantin  3.841.720 845.989 3.968.223 851.605 
Venituri din fonduri structurale nerambursabile 10.181.125 2.241.995 2.368.974 508.396 
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În anul 2017 structura veniturilor bugetare se prezenta astfel (fig. 3):  

 venituri realizate din taxe i alte venituri, reprezentând 46.53% din totalul veniturilor extrabugetare; 
 venituri din activitatea de cercetare 27.11% din totalul veniturilor extrabugetare; 

 alte venituri din prest ri servicii i alte activit ți 2.38% din totalul veniturilor extrabugetare; 
 venituri din contribuția studenților pentru c mine-cantine15.02% din totalul veniturilor extrabugetare; 
 venituri din fonduri structurale nerambursabile 8.97% din totalul veniturilor extrabugetare. 

 

 
Fig.2 Structura veniturilor extrabugetare 2016  
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Fig.3 Structura veniturilor extrabugetare 2017 
 
 Comparativ cu anul 2016 (fig.2), se constat  o creştere a ponderii veniturilor din taxe şi alte venituri, a veniturilor din 
activitatea de cercetare, a veniturilor din prest ri servicii şi alte activit i precum şi a celor din contribu ia studen ilor pentru 
c mine-cantine. De asemenea, se înregistreaz  o sc dere important  a ponderii veniturilor din fonduri structurale 
nerambursabile, de la 30.13% la doar 15.02%.  
  
Totalul cheltuielilor 

Cheltuieliletotalepl tite efectiv de Universitatea „Dun rea de Jos” din Gala i în cursul anului 2017 au însumat 
148.608.152 lei (31.892.215 Euro). Structura acestora (fig.4) este urm toarea: 

 cheltuieli de personal care includ cheltuieli cu salariile, tichete de mas  şi contribu ii cu asigur rile sociale în sum  
de 99.201.493 lei (21.289.245 Euro) reprezentând 66.75% din totalul cheltuielilor;  

 cheltuieli cu bunuri şi servicii în sum  de 18.152.702 lei (3.895.680Euro), reprezentând 12.22 % din totalul 
cheltuielilor); 

 cheltuieli pentru proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile post-aderare în sum  de 2.836.646 lei 
(608762 Euro) reprezentând 1.91% din totalul cheltuielilor;  

 cheltuieli cu ajutoare sociale pentru studen i în sum  de 342.060 lei (73.408 Euro), reprezentând 0.23% din totalul 
cheltuielilor;  

 cheltuieli cu burse pentru studen i în sum  de 20.118.953 lei (4.317.650 Euro), reprezentând 13.54% din totalul 
cheltuielilor;  

 cheltuieli de capital care includ lucr rile de investi ii în curs şi dot rile independente în sum  de 7.956.298 lei 
(1.707.470 Euro), reprezentând 5.35 % din totalul cheltuielilor. 

 

 
Fig.4 Structura cheltuielior 2016 - 2017 

 
Rezultatul patrimonial al exerci iului pe anul financiar 2017 -deficit- a fost de 56.792.696 lei (12.188.058 Euro), 

înregistrând o creştere fa  de anul precedent 2016 când rezultatul patrimonial al exerci iului –deficit- a fost de 7.151.068 lei 
(1.574.743 Euro). Deficitul cuprinde provizioanele din sentin e judec toreşti pân  în anul 2020 în valoare de 42.684.378 lei. 

 
Tab.4 – Rezultatul patrimonial 

Rezultatul patrimonial 
2016 2017 

lei euro lei euro 
-7.151.068 -1.574.743 -56.792.696  -12.188.058 
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Situa ia resursei umane 

În anul 2017 num rul de angajați ai universit ții a fost de 1450de persoane, înregistrând o creştere de 5.45% faț  
de sfâr itul anului 2016, a a cum se arat  în tabelul 5.Pe categorii de personal,se constat  o creştere a num rului de cadre 
didactice şi asisten i de cercetare cu 5.13%, în timp ce procentul cel mai mare de cre tere s-a înregistrat la nivelul 
personalului didactic auxiliar (7.24%). 

Tab.5 – Dinamica resursei umane în perioada 2016-2017 
An Cadre didactice Personaldidactic auxiliar Personalnedidactic Total 

2016 740 359 276 1375 

2017 778 385 287 1450 

[%] 5.13% 7.24% 3.98% 5.45% 

 

 
Fig.5 Structura personalului angajat  

Situa ia numãrului de studen i 
În ceea ce prive te num rul de studenți, la sfârşitul anului universitar 2016-2017, Universitatea „Dun rea de Jos” 

din Galați avea înmatriculați la cele trei cicluri de înv ț mânt (licenț , master i doctorat) un num r de 11752 de studenți, cu 
253 mai mul i decât la sfârşitul anului universitar precedent, reprezentând un plus de2.20%. Distribuția studenților pe cicluri 
de înv ț mânt este prezentat  în tabelul 6. 

Tab. 6 Distribu ia num rului de studen i pe cicluri de studii 
Anul Licenț  Masterat Doctorat Total 

2015-2016 9261 2285 206 11752 
2016-2017 8846 2668 289 11803 

 

 
Fig.6 Ponderea studen ilor pe cicluri de studii 

 
Se constat  o sc derea a num rului de studen i la licen  cu 4.48%, creştere semnificativ  a num rului de studen i 

doctoranzi cu 40.29%, dar şi a num rului de studen i lamasterat cu 16.76%.  
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CAPITOLUL IV 

 

 

CULTUR  ŞI PATRIMONIU NA IONAL 

 

 

 Direc ia Jude eanã pentru Cultur   
 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi este serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu 
atribuţii ce ţin de implementarea politicilor naţionale la nivel local, în ceea ce priveşte controlul respectării legislaţiei-cadru în 

domeniul culturii şi al patrimoniului naţional imobil, mobil şi imaterial : protejarea bunurilor culturale mobile şi a monumentelor 

istorice. 

 Obiective: 

Protejarea monumentelor istorice 

 S-au întocmit şi eliberat 11 Obligaţii de folosinţă a monumentelor istorice, în comparaţie cu 11 Obligaţii eliberate în 
anul 2016. 

  S-au efectuat 141 controale şi inspecţii la monumente istorice şi zone de protecţie, în comparaţie cu anul 2016, 

când s-au realizat 54 controale. 

 S-a aplicat o sancţiune proprietarilor de monumente istorice, similar cu anul 2016. 

 S-au inventariat 0 monumente istorice, conform legislaţiei în vigoare, în comparaţie cu 4 obiective inventariate în 
anul 2016. 

 S-a sistat o lucrare neavizată în zona de protecţie, în comparaţie cu 0 intervenţii sistate în anul 2016. 

 S-au exprimat 17 drepturi de preempţiune pentru vânzarea monumentelor istorice, în comparaţie cu 10 în anul 

2016. 

 S-au analizat şi avizat 5 documentaţii de restaurare monumente istorice, în comparaţie cu 7 documentaţii în anul 
2016. 

 S-a realizat un număr de 109 colaborări cu alte instituţii şi autorităţi privind protejarea şi promovarea patrimoniului 
cultural naţional, în comparaţie cu 122 colaborări în anul 2016. 

 

Urbanism şi zone protejate 

 S-au înregistrat şi analizat 160 documentaţii de urbanism, în comparaţie cu 196  în anul 2016. 

 S-au emis 102 avize de urbanism, conform competenţelor, în comparaţie cu 146 în anul 2016. 

 

 Arheologie 

 S-au efectuat 22 controale şi inspecţii la siturile arheologice (şi în zona de protecţie), în comparaţie cu 11 controle 

în anul 2016. 

 S-au emis 2 avize emise pentru lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic, faza de 
execuţie lucrări, în comparaţie cu 18 avize emise în 2016. 

 S-au purtat 33 corespondenţe pentru intervenţii în zone cu patrimoniu arheologic, în comparaţie cu 41 

corespondenţe în anul 2016. 

 S-au emis 153 avize pentru aplicarea Legii nr. 17/2014 privind unele m suri de reglementare a vânz rii-
cump r rii terenurilor agricole situate în extravilan, în compara ie cu 188 avize emise în 2016. 

 S-au purtat 5 corespondenţe pentru pentru aplicarea Legii nr. 17/2014, în comparaţie cu 7 corespondenţe în anul 
2016. 

 S-a eliberat 2 certificat de descărcare de sarcină arheologică, cu aprobarea Comisiei Naţionale de Arheologie, în 
comparaţie cu 1 certificat în anul 2016. 
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 S-au realizat 0 colaborări cu Poliţia/Primării în cazul descoperirilor arheologice întâmplătoare, în comparaţie cu 2 
colaborări în anul 2016. 

 S-a sistat o lucrare neavizată pentru intervenţii în zone cu patrimoniu arheologic, în comparaţie cu 0 lucrări în anul 
2016. 

       

Protejarea patrimoniul cultural mobil şi imaterial 
 S-au soluţionat 3 cereri şi emis 3 certificate de export pentru bunuri culturale mobile, în comparaţie cu 2 certificate 

în anul 2016. 

 S-a efectuat 1 control (inspecţie) privind respectarea normelor de protejare a patrimoniului cultural mobil, în 

comparaţie cu 2 controale în anul 2016. 

 S-au efectuat 25 controale la agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile, în comparaţie 
cu 21 controale în anul 2016. 

 S-au purtat 67 corespondenţe privind protejarea patrimoniului cultural mobil şi imaterial, în comparaţie cu 57 

corespondenţe în anul 2016. 

 Am participat la 349 acţiuni şi evenimente culturale, promovând, pe site-ul instituţiei / în mass media, patrimoniul 
cultural de pe raza judeţului Galaţi, în comparaţie cu 810 participări în anul 2016. 

 

Monumente de for public 

 S-au monitorizat monumentele de for public de pe raza judeţului Galaţi (stare de conservare, punere în valoare, 
respectare a legislaţiei privind amplasarea şi intervenţiile): 71 inspecţii şi verificări şi 12 corespondenţe cu instituţii şi 
artişti plastici, în comparaţie cu 72 inspecţii, 77 corespondenţe în anul 2016.  

 

Fondul Cultural Naţional 
 S-a afişat, la avizierul instituţiei, o informare în atenţia titularilor care efectuează lucrări de investiţii autorizate în 

zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică, privind obligaţia de plată a contribuţiei la Fondul 
Cultural Naţional.  

 

Proiecte şi colaborări cu alte instituţii şi autorităţi   
 S-au realizat 4 proiecte culturale proprii şi în parteneriat, în 2016 – 11 proiecte. 

 S-au realizat 0 colaborări cu Inspectoratul de Stat în Construcţii, în comparaţie cu 1 colaborare în anul 2016. 

 S-au realizat 30 colaborări cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi, în comparaţie cu 51 colaborări în anul 2016. 

 S-au realizat 113 colaborări cu primăriile din judeţ, în comparaţie cu 137 colaborări în anul 2016. 

 S-au realizat 50 colaborări cu Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi, în comparaţie cu 48 colaborări în anul 2016. 

 S-au realizat 4 colaborări cu Consiliul Judeţului Galaţi, 7 colaborări în anul 2016. 

 S-au realizat 212 colaborări cu instituţiile de cultură, în comparaţie cu 307 colaborări în anul 2016. 
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CAPITOLUL  V 
 
 

STAREA ADMINISTRATIV  
 

 
 Institu ia Prefectului jude ul Gala i  

 
Legisla ie de baz  

Legislația care st  la baza desf ur rii activit ții Instituției Prefectului,  este alc tuit  din: 
 Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 Hot rârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi 

institu ia prefectului; 
 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit  a func ionarilor publici, republicat ; 
 Legea nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 Ordonan a Guvernului nr. 83/2001 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea serviciilor publice comunitare 

pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple aprobat  cu modific ri şi complet ri prin Legea nr. 362/2002; 
 Hot rârea Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi func ionare a serviciilor publice comunitare 

pentru eviden a şi eliberarea paşapoartelor simple; 
 Hot rârea Guvernului nr.1767/2004 privind modul de organizare şi func ionare a serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 
 Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

 
Obiective Strategice 

Pentru asigurarea respect rii legii i ordinii publice la nivelul județului cât i pentru consolidarea capacit ții 
instituționale i operaționale a Instituției Prefectului – județul Galați, structurile de specialitate componente au acționat 
pentru atingerea urm toarelor obiective strategice: 

 Cre terea eficien ei structurilor instituției în realizarea serviciilor publice oferite cet țenilor; 
 Îmbunãtã irea managementului intern în legãturã cu  utilizarea resurselor financiare, patrimoniale şi umane 

alocate; 
 Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situa iilor de urgen ã şi 

gestionarea mai eficientã a resurselor instituției în direc ia mãsurilor de apãrare generalã împotriva calamitã ilor de orice fel 
(non militarã); 

 Îmbunãtã irea nivelului general de securitate a datelor, informa iilor şi bazelor de date con inute în sistemele şi 
sta iile de lucru utilizate de cãtre salaria i; îmbunãtã irea nivelului de performan ã a tehnicii IT utilizate prin men inerea 
viabilitã ii acesteia; 

 Îmbunãtã tirea dialogului şi a mecanismelor de colaborare între Institu ia Prefectului pe de o parte şi cetã eni, 
autoritã ile administra iei publice locale, celelalte institu ii din plan local sau central, pe de altã parte. 

 

Managementul  Resurselor Institu ionale 

Eficientizare structural  
În aceeaşi mãsurã cu Ministerul Afacerilor Interne  în ansamblul sãu  şi  componenta de administra ie publicã pe 

care o reprezintã Institu ia Prefectului jude ul Gala i înregistreazã o tendin ã continuã de a utiliza permanent  resurse 
suplimentare. Cele mai multe dintre nevoile suplimentare de resurse sunt generate pe cale obiectivã şi in de transformãri 
şi adaptãri competi ionale sau reglementative, altele, în mai micã mãsurã, in în mod firesc  de componenta umanã. 
Indiferent de natura lor, resursele publice au fost şi continuã sã fie limitate şi în orice caz , supuse unui atent proces de 
evaluare permanent. Sub acest raport , procesele de evaluare şi de evoluare a activitã ii unei structuri privesc în fapt  
identificarea, dimensionarea şi aplicarea acelor modalitã i de lucru  concrete prin care managementul, la orice nivel, 
trebuie sã-şi perfec ioneze interven iile şi ac iunile pentru a-şi spori eficienta. Reperele fa ã de care se construieşte şi se 
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analizeazã aceastã tendin ã (aşteptatã) au întotdeauna în centrul aten iei satisfacerea nevoilor cetã eanului fãrã însã sã ne 
îndepãrtãm de marginea legii.  

În opinia noastrã, o creştere a eficien ei structurii în anul 2017 o regãsim în aspecte care in de : 
- Activitã ile  de verificare a actelor de autoritate emise de administra iile publice locale; 
- Îmbunãtã irea gestiunii patrimoniului propriu administrat de institu ie şi a resurselor financiare; 
- O mai bunã colaborare între structurile şi compartimentele institu iei dar şi între institu ie şi structurile coordonate şi/sau 
aflate în raport de colaborare;  
- O planificare mai atentã a resurselor umane alocate activitã ilor aflate în responsabilitatea institu iei care sã rãspundã 
unor nevoi ale cetã enilor specifice anumitor perioade din an; 
- Asigurarea tehnicii IT într-o mãsurã mai pronun atã pentru toti angaja ii. 

Gestionarea resurselor umane 
Prin Ordinul Prefectului nr. 27/06.02.2017 a fost aprobat  organigrama i Statul de funcții al instituției, potivit 

c rora Instituția Prefectului județul Galați funcționeaz  prin urm toarele structuri de specialitate: 
1 (o) direcție, 5 (cinci) servicii, 1 (un) birou, 13 (treisprezece) compartimente i cancelaria prefectului. 

 La sfârşitul anului 2017, Institu ia Prefectului - jude ul Galați avea aprobate 87 de posturi, dintre care: 
-  înalți funcționari publici: 2; 
- func ionari publici: 37; 
- func ionari publici cu statut special: 39; 
- personal contractual: 9. 

 Din totalul aparatului de specialitate la instituției, un num r de 46 sunt femei (59%) şi 32, b rba i (41%). Prin 
raportarea personalului încadrat la num rul total de posturi prev zute în statele de organizare (87), rezult  un nivel de 
ocupare al posturilor de 87% func ionari publici, 100% personal contractual şi 87% func ionari publici cu statut special. 

 Vârsta medie a personalului este de 44 ani. 

Utilizarea resurselor financiare 
Institu iei Prefectului jude ul Gala i i-au fost alocate în anul 2017 prin bugetul de venituri şi cheltuieli, credite în 

valoare de 5.181.757 lei care au fost utilizate în propor ie de 99,81% pentru: 
- achitarea integral  a drepturilor salariale şi a celor de natur  salarial , pentru personalul propriu i al celor dou  servicii 
publice comunitare şi virarea obliga iilor aferente acestor drepturi la bugetul de stat şi bugetul asigur rilor sociale de stat; 
- asigurarea bunurilor şi serviciilor necesare desf şur rii activit ii;  
- achitarea desp gubirilor civile conform hot rârilor judec tore ti; 
- achizi ionarea unui sistem de protecție la incendiu – arhiva institu iei. 

Activitatea de achizi ii publice 
În cursul anului 2017s-au realizat aproximativ 250 achizi ii directe şi s-au încheiat un numar de 18 contracte din 

care 4 contracte subsecvente în baza unor acorduri cadru încheiate de c tre M.A.I. Valoarea total   a achizi iilor directe 
realizate a fost de 386.062,76 lei  f r  tva. 

Asigurarea resurselor logistice 
Activitatea logistic  în anul 2017 s-a desf urat cu respectarea legisla iei în domeniu, a preciz rilor de la direcțiile 

de specialitate i în limita fondurilor alocate de c tre ordonatorul principal de credite. 
 Pe tot parcursul anului s-a urm rit asigurarea condi iilor pentru buna func ionare a activit ii tuturor 

compartimentelor, prin achizi ionarea/între inerea bazei materiale şi echipamentelor necesare, în limita bugetului alocat. S-
au asigurat condi iile pentru buna func ionare a parcului auto şi au fost respectate prevederile OMAI 599/2008 pentru 
aprobarea Normativului privind asigurarea tehnic  de autovehicule a structurilor MAI, întocmindu-se zilnic foile de parcurs, 
cu centralizarea consumului de combustibil pe fiecare maşin  şi predarea eviden ei pentru înregistrare în eviden ele 
contabile, urm rindu-se încadrarea consumului de carburant în normativele aprobate.  

 S-a ac ionat pe linia îmbun t irii condi iilor de munc  a personalului prin reorganizarea spațiilor de lucru i prin 
dotarea cu aparatur  corespunz toare, s-au încheiat asigur ri obligatorii de r spundere civil  a mijloacelor de transport 
auto din dotare şi s-a efectuat la termen inspec ia tehnic  periodic  a acestora, conform prevederilor legale. Aceast  
opera iune s-a efectuat in cursul lunii decembrie  cu respectarea procedurilor impuse de legea achizi iilor. 
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Realizãri în Domeniul Propriu de Competen ã 

Cancelaria Prefectului 
În anul 2017, Cancelaria Prefectului a asigurat condi iile necesare desf şur rii a peste 100 de şedin e de lucru ale 

prefectului, a actualizat agenda zilnic  a prefectului şi a sprijinit activitatea lunar  de audien e cu cet enii. Totodat , a 
documentat şi elaborat 32 de alocu iuni şi interven ii publice ale prefectului sau subprefectului, a elaborat sintezele zilnice 
mass-media pentru informarea rapid  şi corect  a prefectului, a organizat evenimentele de natur  s  informeze opinia 
public  şi mass-media cu privire la ac iunile prefectului şi ale institu iei, în acest sens fiind difuzate 25 de comunicate de 
pres  i sus inute peste 100 de declara ii de pres . De asemenea, a coordonat comunicarea public  în situa ii de urgen  
generate de fenomenele meteorologice periculoase. 

Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbun t țire a situa iei romilor 
Pe parcursul anului 2017 Biroul Jude ean pentru Romi (BJR) a desfãşurat urm toarele activit i : 

- coordonarea şi îndrumarea exper ilor locali pentru problemele romilor (14 exper i locali pentru problemele romilor din 
localit ile: Gala i, Târgu Bujor, Frumuşi a, Dr guşeni, B neasa, Independen a, Iveşti, Umbr reşti, Barcea, Ghidigeni, 
Munteni, Br h şeşti, Pechea, Grivi a);  
- evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând 
minorit ii romilor pentru perioada anului 2017; 
- centralizarea planurilor locale de ac iune şi elaborarea pentru anul 2017 a Planului Jude ean de M suri pentru 
incluziunea social  a cet enilor români apar inând minorit ii rome; 
- întocmirea raportului semestrial de progres şi a raportului anual de progres din perioada  anului 2017; 
- organizarea unei întâlniri regionale de lucru desf şurat  la Institu ia Prefectului Jude ul Gala i, cu scopul de a consolida 
dialogul dintre societatea civil  rom  şi Guvernul României şi de a eficientiza activitatea Agen iei Na ionale pentru Romi 
(ANR) şi a Punctului Na ional de Contact al Romilor (PNCR) din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale Administra iei 
Publice şi Fondurilor Europene.  
- participarea expertului rom din BJR  al turi de reprezentan ii Serviciului de Asisten  Medical  a Prim riei Municipiului 
Gala i la conferința național  cu tema “S n tatea romilor i asistența medical  comunitar  pentru comunit țile cu romi”, 
organizat  de c tre Punctul Național de Contact pentru Romi cu sprijinul Agenției Naționale pentru Romi; 
- r spuns în termen legal la toate adresele venite, atât de la institu ii publice, cât şi de la persoane fizice. 

Corpul de control al Prefectului 
Prin Ordinul Prefectului nr. 29  emis în data de 09.02.2017 a fost aprobat  programarea activit ii de îndrumare şi 

control asupra modului în care autorit ile publice realizeaz  atribu iile delegate de stat, pentru anul 2017 şi  „Tematica de 
control” a acestei activit i. 

Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi a altor structuri guvernamentale cu reprezentare în teritoriu, în 
ceea ce priveşte exercitarea prerogativelor legale de care dispun, a realiz rii programului propriu de m suri şi ac iunilor 
cuprinse în Programul de Guvernare, s-a  concretizat  prin realizarea  pe parcursul  anului 2017  a  unui num r  de 29  
ac iuni în comun. 

Ac iunile de îndrumare şi control desf şurate în vederea urm ririi aplic rii unitare a prevederilor legale la nivelul 
jude ului şi a modului în care autorit ile publice realizeaz  atribu iile delegate de stat,  au fost efectuate în 34 de unit i 
administrativ din jude ul Gala i,  în perioada  februarie 2017 –  decembrie 2017, conform program rii stabilite prin ordin. 
Tematic  abordat  s-a concentrat pe verificarea documentelor ce țin de activitatea secretarilor, primarilor i a serviciilor din 
cadrul unit ților administrativ - teritoriale. 
 Principalele deficien e constatate în urma ac iunilor  de îndrumare şi control desf şurate în vederea urm ririi 
aplic rii unitare a prevederilor legale la nivelul  unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Gala i, au constatat deficien e 
privind: 
- arhivarea, legarea, numerotarea şi sigilarea dosarelor de şedin  ale consiliilor locale; 
- organizarea dosarelor comisiilor de specialitate ale consiliilor locale; 
- ordonarea cronologic  a dispozi iilor primarului, înso ite de referatele de sus inere; 
- respectarea prevederilor legale cu privire la planul de gospod rire a localit ilor urbane şi rurale; 
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- respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 privind arhivele na ionale şi a Instruc iunilor nr. 217/1996 privind activitatea de 
arhiv ; 
- respectarea dispozi iilor O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor; 
- respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 

Urmare verific rilor ce s-au efectuat în cursul anului 2017 la sediile unit ilor administrativ-teritoriale, au fost 
întocmite rapoarte cu privire la toate aspectele constatate, au fost transmise adrese, prin care au fost înştiin a i primarii 
unit ilor administrativ-teritoriale, cu privire la recomand rile şi planul  m surilor  de ordin organizatoric, administrativ şi 
disciplinar pentru remedierea deficien elor constatate în cel mai scurt timp posibil. 

Afaceri europene, rela ii interna ionale, dezvoltare economic , programe şi strategii guvernamentale 
Accesarea fondurilor europene 

Cu ocazia lans rii celui de-al doilea apel de proiecte din cadrul programului de finan are derulat de Comisia 
European  prin Serviciul de Sprijin pentru Reform  Structural  (SRSS), au fost formulate şi comunicate secretarului de 
stat pentru rela ia cu institu iile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne un num r de şapte idei de proiecte. 
Acestea au vizat domenii precum simplificarea legislativ , informatizarea activit ii şi transparentizarea utiliz rii banului 
public. 

De asemenea, n vederea identific rii de c tre Direc ia General  pentru Rela ia cu Institu iile Prefectului  din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne a domeniilor poten ial eligibile pentru finan are, au fost elaborate şi transmise cinci fişe 
de proiect cu posibilitatea aplic rii la nivel na ional pentru toate institu iile prefectului. Acestea au avut la baz  analiza şi 
prioritizarea nevoilor institu ionale existente la nivelul institu iei, raportate la oportunit ile de finan are existente. 

Reprezentan ii institu iei au participat la analiza activit ii desf şurate de structurile ministerului n domeniul 
acces rii şi implement rii fondurilor europene, reuniuni care au avut loc n sistem videoconferin  la sediul Inspectoratului 
Jude ean de Poli ie. Totodat , o activitate cu un caracter permanent a fost reprezentat  de diseminarea informațiile 
referitoare la fonduri nerambursabile c tre potențialii beneficiari, cu accent pe autorit ile administra iei publice locale din 
jude . 

Controlul legalit ii, al aplic rii actelor normative şi contencios administrativ 
Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative şi a modului de aplicare a actelor normative în 
ac iuni planificate 
În conformitate cu prevederile legale în vigoare,  prefectul  în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, 

îndeplineşte ca atribu ie principal   verificarea legalit ii actelor administrative ale consiliului jude ului, consiliilor locale şi 
dispozi iilor primarilor.  

În perioada 01.01.2017 - 31.12.2017, au fost transmise de c tre secretarii unit ilor administrativ - teritoriale din 
jude ul Gala i un num r de 15.939 acte administrative emise/adoptate comunicate  în vederea efectu rii controlului de 
legalitate, din care: 269 hot râri transmise de c tre Consiliul Jude ului,  5.055  hot râri transmise de c tre consiliile locale,  
10.615 dispozi ii emise de primarii unit ilor administrativ - teritoriale din jude ul Gala i.  

Din num rul total al actelor administrative emise/adoptate, în urma efectu rii controlului de legalitate s-a 
declanşat procedura prealabil  pentru un num r de 123 acte administrative, 95 de acte administrative au fost 
revocare/modificate/completate de autorit ile locale deliberative sau executive.   

În anul 2017 au fost atacate la instan a de contencios administrativ un num r de 28 de acte administrative  
nelegale şi au fost  verificate un num r de 4.604  hot râri şi 8.821 dispozi ii emise de primarii unit ilor administrativ-
teritoriale  din jude ul Gala i.  Consilierii juridici din cadrul  serviciului  urm resc realizarea tuturor etapelor  stabilite  prin  
Procedura intern  privind activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative emise/adoptate de  autorit ile 
administra iei publice locale. 

Ca urmare a efectuãrii controlului de legalitate au fost contatate în principal urmãtoarele aspecte: 
- nerespectarea dispozi iilor legale în vederea adopt rii hot rârilor de consiliu prin care se închiriaz , concesioneaz  sau 
vând bunurile apar inând domeniului privat al unit ii administrativ teritoriale,  adoptate cu înc lcarea dispozi iilor  art. 123  
din Legea nr. 215/2001; 
- nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din OUG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publica, cu modific rile si complet rile ulterioare. 
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Pentru a asigura o corect   şi unitar  aplicare a legislației în vigoare, în momentul adopt rii actelor administrative 

la nivelul autorit ților publice locale, Serviciului Juridic i Relații cu Publicul din cadrul Instituției Prefectului Județului Galați, 
potrivit procedurii interne aprobate, comunic  autorit ților publice locale, prin circulare, nout țile legislative i preciz ri ale 
ministerelor, astfel încât s  fie diminuat procentul de acte administrative emise sau adoptate f r  respectarea prevederilor 
legale. De asemenea, prin ordinul prefectului se aprob  anual programarea activit ii de îndrumare şi control la nivelul 
autorit ților publice locale. 

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 Jude ului Gala i a emis 35 de ordine prin care a dispus constituirea unor comisii de verificare, 
majoritatea (26 de ordine) pentru a verifica sesiz rile adresate institu iei de c tre Comitetul jude ean pentru Situa ii de  
Urgen  şi primarii unor localit i din jude ul Galati  prin care solicitau efectuarea evalu rilor pagubelor produse de 
fenomenele meteo nefavorabile şi alunec rile de teren din comunele Slobozia Conachi şi Cer eşti. 

Instruirea secretarilor unit ilor administrativ – teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou 
ap rute 
Prin Ordinul Prefectului nr. 29/2017 a fost aprobat  programarea activit ii de îndrumare şi control. Ac iunile de îndrumare 
şi control  au fost efectuate în 34 de unit i administrativ din jude ul Gala i,  în perioada  februarie 2017 – decembrie  2017. 
Pentru a veni în sprijinul activit ii desf şurat  de secretarii unit ilor administrativ-teritoriale  cu privire la aplicarea  actelor 
normative nou aparute, s-au formulat 12  circulare  care au fost comunicate în teritoriu  în vederea aplic rii unitare a 
prevederilor legale la nivelul jude ului.  

Reprezentarea Institu iei Prefectului la instan ele judec toreşti 
Din evaluarea datelor şi informa iilor referitoare  la activit ile realizate,  s-a constatat c  în anul 2017  se aflau  pe rolul 
instan elor de judecat  un num r de 421 dosare.  

 Structura dosarelor dup  obiect  aflate  pe rolul instan elor judec toreşti   este urm toarea: 

Obiect dosare 
Num r dosare pe rol in 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 – obliga ia de a face  C.A.F. 25 24 

Obliga ia de a face înmatricul ri - radieri 33 17 

TOTAL 421 179 

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 jude ului Gala i a 
emis un num r de 393 Ordine cu caracter individual. 

Întocmirea proiectelor de hot râri de guvern i înaintarea acestora c tre Ministerul Afacerilor Interne 
În cursul anului 2017  s-au ini iat 2 proiecte de Hotãrâri de Guvern şi au fost emise urmãtoarele acte normative: 
- HG 632/2017 privind transmiterea unei construc ii aflate în domeniul public al statului din administrarea Institu iei 
Prefectului - Jude ul Gala i din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educa iei Na ionale - 
Universitatea "Dun rea de Jos" Gala i şi pentru modificarea pozi iei nr. 18 din anexa la Hot rârea Guvernului nr. 706/1994 
privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedin e de jude e în administrarea institu iilor prefectului; 

- HG 874/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv  bugetar  la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de 
stat pe anul 2017, pentru unele unit i administrativ-teritoriale în vederea asigur rii continuit ii serviciului public de 
alimentare cu energie termic  în sistem centralizat a popula iei 
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Activitatea desf urat  de Comisia de disciplin  
În conformitate cu dispozi iile art.3 şi art.4  din H.G. nr. 1344/2007,   în data de 03.02.2017 a fost emis Ordinul Prefectului 
nr.25 privind constituirea comisiei  de disciplin   la nivelul Institu iei Prefectului - jude ul Gala i.  

În anul 2017 nu au fost înregistrate sesiz ri,  privitoare la faptele func ionarilor  publici  din cadrul institu iei, care 
s  impun  demararea  procedurii disciplinare. 

Activitatea desf urat  de Comisia Jude ean  de atribuiri de denumiri 
Potrivit dispozi iilor 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 institu iei prefectului.  

În anul 2017 au fost emise un num r de 14 avize de atribuire sau schimbare de denumiri dup  caz, în urma 
analiz rii documentelor în cadrul celor şase  şedin e ale Comisiei Jude ene de atribuire  denumiri. 

Activitatea de Contencios – administrativ 
În cursul anului 2017 erau înregistrate pe rolul Tribunalului Gala i – Sec ia Contencios Administrativ şi Fiscal  un num r de 
57 de dosare. Consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic şi Rela ii cu Publicul întocmesc documenta ia, formuleaz  
ac iunea pentru sesizarea instan ei de contencios administrativ şi sus in în fa a acesteia ac iunile formulate. 

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 jude ului Gala i nr. 68/27.03.2017 a fost constituit  Comisia jude en  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 

 În anul 2017 Comisia județean  de disciplin  a analizat un num r de 5 sesiz ri: 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,   nr. 59CJD/ 8331 din 
18.10.2017.    

 Urm rirea aplic rii actelor normative cu caracter reparatoriu 
Aplicarea legilor fondului funciar 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor legilor fondului funciar s-au  redactat şi emis un numǎr de 105  Hot râri ale 
Comisiei Jude ene pentru reconstituirea dreptului de proprietate Gala i. 

În cursul anului 2017 s-au redactat şi emis un num r de: 
- 42 de Ordine ale Prefectului conform art.36 din Legea nr. 18/1991, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
-  3 Ordine al Prefectului privind modificarea componen ei Comisiei jude ene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 
Privatǎ asupra Terenurilor Județul Galați; 
-  1 Ordin al Prefectului privind modificarea componenței colectivului de lucru care func ioneaz  pe lâng  Comisia 
Județeanǎ; 
-  14 Ordine ale Prefectului privind modificarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privat  asupra terenurilor; 
-  1 Ordin al Prefectului privind constituirea comisiei de identificare a terenurilor cu destinație agricolǎ ocupate abuziv i 
aflate n administrarea Agenției Domeniilor Statului Galați;  
- 3 Ordine ale Prefectului privind constituirea Comisiei de delimitare a limitelor teritoriale ale Comunei Bere ti-Meria. 

n vederea respect rii prevederilor legilor fondului funciar şi monitoriz rii  numǎrului de cereri nesoluționate i a 
drepturilor de care au beneficiat revoluționarii din județul Galați, n anul 2017,  Instituția Prefectului - Județul Galați a 
ntocmit i transmis, un numǎr de 4 circulare, unit ilor administrative-teritoriale din jude ul Gala i. 

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 referate asupra Dispozi iilor emise în baza Legii nr. 10/2001 şi trimise de primari 
la Institu ia Prefectului jude ul Gala i în vederea verific rii acestora.  Au fost înaintate c tre Autoritatea Na ional  pentru 
Restituirea Propriet ilor 35 de dosare, întocmite în baza  dispozi iilor  Legii  nr. 10/2001,  conform program rilor transmise 
de aceast  institu ie. 
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S-au  întocmit şi redactat raport ri lunare privind  stadiul solu ion rii notific rilor depuse conform Legii nr.10/2001 
şi transmiterea acestora c tre A.N.R.P.. 

 
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. Instituția Prefectului județul Galați a solu ionat  toate dosarele formulate 
în baza Legii nr. 9/1998. 

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  

În anul 2017 nu s-au adoptat acte administrative. Instituția Prefectului județul Galați a solu ionat  toate dosarele formulate 
în baza Legii nr. 290/2003. 
 
 
 
Informare, rela ii publice i apostilare documente 

Activitatea de solu ionare a peti iilor i a audien elor 
În anul 2017 s-au înregistrat 804 peti ii: 113 peti ii cu solicit ri la legile fondului funciar şi retroced ri de bunuri preluate 
abuziv de regimul comunist, 4  au constituit  sesiz ri privind infrac iuni contra patrimoniului, 116  au fost revenire cu 
aceeaşi problem , 2 scrisori de mul umire iar 569 au reprezentat diferite cereri. 

În cadrul audien elor acordate de conducerea institu iei s-au prezentat 59 de persoane din care 46 persoane au 
depus memorii. Din totalul peti iilor înregistrate  în cadrul audien elor 38 au fost solu ionate, restul fiind în curs de 
solu ionare. 
 Apostilarea documentelor 
Fa  de anul 2016  când s-au înregistrat un num r de 3628 de cereri, fiind apostilate un num r de 4968 de acte, în anul 
2017  s-a înregistrat  o creştere a num rului actelor apostilate, în sensul c ,  s-au primit  un num r de 3515 cereri şi au fost  
apostilate  5111 acte. 
 
Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate  

Activitatea Colegiului Prefectural al Jude ului 
Colegiul Prefectural este compus din 31 de membri şi 12 reprezentan i ai structurilor MAI şi ai altor autorit i centrale 
reprezentate pe plan local. 

Din structura Colegiului Prefectural fac parte: prefectul, subprefectul, directorul executiv al instituției, 31 de 
directori executivi/comisari ef ai serviciilor publice deconcentrate i conducerile structurilor MAI i altor autorit ți centrale 
reprezentate la nivelul unit ților administrativ teritoriale  din jude ul Gala i, care au statut de invitat. Ultima reactualizare a 
componenței Colegiului Prefectural s-a realizat prin Ordinul Prefectului   nr. 334/12.12.2017. 

Tematicile care se dezbat în general la edințele de Colegiu Prefectural prev d problematici care țin de analiza, 
explicitarea susținerea unor proiecte sau programe naționale/regionale/județene, aplicarea unor acte normative noi, teme 
reie ite din analizarea unor evenimente publice importante, rapoarte în leg tur  cu aplicarea unor legi sau în leg tur  cu 
gestionarea unor situații, solicit ri venite pe  cale ierarhic , sau chiar probleme punctuale ale comunit ții, unit ților 
administrativ teritoriale, instituțiilor, etc. 

În anul 2017 au fost organizate  12 şedin e ordinare. Astfel, au fost prezentate inform ri de c tre 28 de servicii 
publice deconcentrate şi alte structuri guvernamentale din teritoriu . 

Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor i a situa iilor financiare privind execu ia bugetar  
întocmite de serviciile publice deconcentrate 

Conform art.8 din Legea340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, serviciile publice deconcentrate au obliga ia de a 
transmite prefectului proiectele de buget precum şi situa iile financiare privind execu ia bugetar  în vederea avizarii.  Astfel 
trimestrial, respectiv anual, se acorda aviz consultativ pentru situatiile financiare, respectiv proiectele de buget, pentru 12 
servicii  publice deconcentrate. 
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Activitatea Comisiei de Dialog Social a jude ului 

Comisia de Dialog Social este compusã din 27 de membri permanen i şi 11 invita i permanen i, reprezentând partenerii 
sociali de la nivel jude ean : sindicate, patronate, administra ie. În func ie de tematica abordatã, pot participa şi alti invitati. 
În anul 2017  au fost  organizate un  num r de 12 şedin e ordinare şi 1 şedin ã extraordinarã a Comisiei de Dialog Social 
Galati, pe ordinea de zi  fiind  analizate atât  teme initiate de reprezentan ii sindicatelor şi patronatelor, cât şi teme propuse 
de reprezentan ii administra iei locale şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor. 
  

 
Ac iuni de protest 

În anul 2017 au avut loc un num r de 104 manifest ri de protest. 
Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al jude ului 

În anul 2017, Institu ia Prefectului judetul Gala i a organizat  un num r de 12 şedin e ale Comitetului de Dialog Civic  
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Gala i, cu frecven ã lunarã. Acestea s-au desfãşurat conform procedurii, în 
ultima sãptãmânã întreagã din fiecare lunã calendaristicã, mar i, la orele 12.00. 

În cadrul acestor şedin e au fost supuse discu iei problemele cu care se confrunt  membrii organiza iilor de 
pensionari şi în limitele normelor legale s-au f cut demersuri pentru solu ionarea acestora. Institu ia Prefectului a prezentat 
modalitatea de rezolvare a respectivelor probleme în cadrul şedin elor ulterioare, iar atunci când situa ia a impus-o, au fost 
invita i reprezentan i ai autorit ilor publice jude ene şi locale care au rãspuns întreb rilor ridicate de vârstnici. 
 
Managementul situa iilor de urgen  

Comitetului jude ean pentru Situa ii de Urgen   
În scopul prevenirii producerii şi gestion rii unor situa ii de urgen  în zona de competen , în anul 2017 membrii 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Gala i s-au întrunit în 27 şedin e de lucru (2 şedin e ordinare, 21 şedin e 
extraordinare şi 4 şedin e extraordinare în sistem videoconferin  cu Comitetul Na ional pentru Situa ii Speciale de 
Urgen ). În cadrul şedin elor de lucru s-au emis un num r de 23 hot râri ale Comitetului Jude ean pentru Situa ii de 
Urgen  Gala i şi 38 ordine ale prefectului jude ului Gala i pentru îndeplinirea responsabilit ilor pe linia managementului 
situa iilor de urgen . 

Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în Planul de activitate al CJSU Gala i pe anul 2017 şi pentru desf şurarea 
normal  a activit ilor economice şi sociale la nivelul jude ului Gala i, au fost întocmite, analizate şi aprobate în şedin ele 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , 5 planuri de m suri şi 5 documente operative. 

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

Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind cre te siguran ei în unit ile de înv mânt, cu modific rile 
ulterioare 

La nivelul jude ului Gala i func ioneazã Comisia pentru asigurarea climatului de siguran ã în unitã ile de învã ãmânt 
preuniversitar, în conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr. 13/18.01.2018 de reactualizare a componen ei 
acestei Comisii. 

În anul 2017 s-au desfãsurat 4 sedin e trimestriale ale acestei Comisii, la sediul Institu iei Prefectului, în care s-au 
analizat aspecte privind modul de asigurare cu pazã a unitã ilor şcolare, s-au identificat solu ii de remediere a deficien elor 
constatate i s-au elaborat rapoarte comune privind gradul si modul în care este asiguratã siguran a şcolarã la nivelul 
judetului Galati,. 

Comisia de monitorizare a aplic rii prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate i 
de panifica ie pentru elevii din înv mântul primar i gimnazial de stat i privat, precum i pentru copiii 
pre colari  din gr dini ile de stat i private cu program normal de 4 ore, cu modific rile i complet rile 
ulterioare 

Şedin ele Comisiei sunt organizate periodic, de câte ori situa ia o cere, la sediul Institu iei Prefectului Jude ul Galati sau al 
Consiliul Judetului Galati, sub coordonarea Prefectului Judetului Galati. 

Secretariatul Comisiei este asigurat de un reprezentant al Institutiei Prefectului, în colaborare cu 2 reprezentanti ai 
Consiliului Judetului, care vor asigura legãtura si comunicarea operativã cu Comisia. 
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Aplicarea dispozi iilor H.G. nr. 799/2014 privind implementarea Programului opera ional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate, cu modific rile i complet rile ulterioare 

Pentru preg tirea POAD 2018, au fost centralizate şi s-au transmis Serviciului Implementare POAD din cadrul MDRAP,  
datele de la toate prim riile din jude , num rul de beneficiari pe categoriile solicitate şi lista depozitelor şi a persoanelor 
mputernicite la nivel local s  recep ioneze ajutoarele alimentare. 

Pe linia verific rii de c tre AM POAD a derul rii POAD n anii preceden i, au fost derulate urm toarele activit i: 
- Pentru POAD 2014 – au fost centralizate şi transmise c tre acest organism documentele justificative pentru derularea 
programului la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Gala i, respectiv: listele de beneficiari (ini ial , 
suplimentar , de suplimentare), sinteza derul rii programului, sinteza m surilor auxiliare, dispozi iile primarilor privind 
listele de suplimentare. În luna decembrie, la sediul Institu iei Prefectului, AM POAD a efectuat o misiune de verificare a 
derul rii POAD 2014, prilej cu care cele 7 prim rii selectate de c tre AM au prezentat toate documentele justificative 
solicitate. 
- Pentru POAD 2015-2016 – n luna mai au fost centralizate şi transmise c tre AM POAD documentele justificative pentru 
derularea programului la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Gala i, respectiv: listele de beneficiari (ini ial  
şi de suplimentare), sinteza derul rii programului, sinteza m surilor auxiliare, dispozi iile primarilor privind listele de 
suplimentare, declara iile de conformitate. 
 
Alte activit i 

Participarea la efectuarea ac iunilor de control în domeniul situa iilor de urgen  
Au fost efectuate 3 acțiuni de control la 3 UAT-uri împreun  cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de 

Urgenț  în care au fost urm rite urm toarele obiective: 
-  Respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în ceea ce priveste organizarea, atribuțiile i funcționarea 
Comitetului Local pentru Situații de Urgenț  
- Asigurarea în tiinț rii, avertiz rii, alarm rii i evacu rii în situații de urgenț  i în situații de protecție civil  
-  Funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenț , urm rind 

Rezolvarea solicit rilor adresate institu iei de c tre alte entit i publice 
În anul 2017 au fost adresate solicit ri  Institu iei Prefectului de c tre urm toarele entit i publice: 57 de la 

Guvernul României; 10 de la Administra ia Preziden ial ; 32 de la alte institu ii de stat; 1 de la organiza ii 
neguvernamentale române. 

Peti iile au fost solu ionate astfel: a. 46 pozitiv sau par ial pozitiv; b. 33 negativ; c. 10 au fost redirec ionate pentru 
competent  solu ionare, c tre alte institu ii abilitate ale statului; d. 9 sunt în curs de solu ionare; e.  2 au fost clasate direct. 
 
Activitatea financiar – contabil , resurse umane, achizi ii publice i administrativ 

Activitatea financiar-contabil  
• Au fost exercitate atribu iile de contabilitate finaciar  i de gestiune în conformitate cu prevederile legale, 

respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei i eficien ei cheltuielilor;  
• S-au încasat şi redistribuit sumele conform OUG nr.41/2016 în valoare de 13.757.112 lei, din care 41,44% taxe 

pentru eliberare permise auto i 58,56% taxe pentru eliberare pa apoarte; 
• Toate documentele au fost supuse controlului financiar preventiv, neexistând niciun refuz de viz ; 
• Au fost întocmite şi achitate corect şi la timp toate drepturile b neşti şi obliga iile aferente, în baza actelor 

normative în vigoare şi a ştatelor de func ii aprobate de conduc torul institu iei;. 
• Bunurile b neşti, valorice şi materiale de natura obiectelor de inventar, mijloace fixe sau materiale consumabile 

au fost bine gestionate, fapt eviden iat şi în urma inventarierii patrimoniului, nefiind cazuri de imputa ie sau recuper ri, 
soldurile faptice fiind egale cu soldurile eviden iate în contabilitate; 
• Inventarierea anual  a bunurilor apar inând patrimoniului Institu iei Prefectului s-a efectuat conform Ordinului 

prefectului nr.279/2017, în perioada 10-25.10.2017. In baza procedurii operaționale aprobat  anterior i a legislației 
specifice s-au demarat  i respectat toate etapele. Mijloacele fixe i toate bunurile de natura obiectelor de inventar au fost 
identificate pe locuri de folosinț . Nu au fost constatate diferențe între soldul faptic i cel scriptic din evidențele contabile. In 
acest sens s-a încheiat Procesul verbal privind rezultatele  inventarierii pe anul 2017  nr. 8597/27.10.2017 
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Activitatea de resurse umane 
 Organizarea şi asigurarea eviden ei personalului s-a realizat prin întocmirea documentelor specifice în 

conformitate cu prevederile legale incidente, avizate şi comunicate celor în drept. 
 În anul 2017 au fost elaborate şi aprobate prin ordine ale prefectului : 

- organigrama i statul de func ii al institu iei; 
- regulamentul intern i regulamentul de organizare şi func ionare al institu iei; 
- ordine de numire în funcție, încetarea raporturilor de serviciu/de munc , modificarea raporturilor de serviciu, promovare în 
grad profesional, avansarea în gradație, modificarea drepturilor salariale, acordarea de drepturi specifice. 

 Alte activit ți specifice domeniului resurselor umane: 
- întocmirea, lunar, a statului de personal i a situației gestion rii posturilor i a personalului instituției, ori de câte ori au 
ap rut modific ri de personal; 
- completarea dosarelor profesionale/personale pentru fiecare salariat al instituției;  
- gestionarea declarațiilor de avere i a declarațiilor de interese, conform legislației în vigoare; 
- întocmirea de r spunsuri i situații solicitate de minister sau alte organe ale administrației centrale sau locale. 

Activitatea administrativã 
Activitatea administrativ  s-a axat pe urm toarele domenii: 
- Asigurarea realiz rii lucr rilor/activit ilor care in de administrarea sediului principal şi a celorlalte imobile aflate în 
patrimoniul sau folosin a institu iei, din punct de vedere a condi iilor tehnice de func ionare şi exploatare şi a normelor 
legale în vigoare; 
- Asigurarea bunei funcțion ri a parcului auto al instituției, prin efectuarea reparațiilor i reviziilor necesare, funcție i de 
fondurile b ne ti disponibile, efectuarea întreținerii zilnice i curente de c tre conduc torii 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; 
- Incheierea asigur rii obligatorii de r spundere civil  a mijloacelor de transport auto din dotare şi efectuarea la termen a 
inspec iei tehnice periodice a acestora, conform prevederilor legale. 

Activitatea Compartimentului informatic 
În cadrul Compartimentului informatic s-au desf urat activit ți de reparare i întreținere a echipamentului hard i 
întreținerea soft-urilor existente, necesare bunei desf ur ri a activit ților specifice instituției. S-a urm rit permanent buna 
funcționare a rețelei de calculatoare din cadrul instituției i s-a asigurat remedierea operativ  a defecțiunilor survenite. La 
sfâr itul anului 2017, în cadrul instituției funcționau în rețeaua de calculatoare 43 stații de lucru i 6 servere. La solicitarea 
M.A.I., au fost reinstalate i actualizate sistemele de operare pentru toate calculatoarele instituției i diverse soft-uri. Au 
fost instalate i reactualizate programele de salarii, evidenț  contabil  i situații financiare. S-au efectuat 350 intervenții 
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 obținut acredit rile pentru sistemele informatice pe care se vehiculeaz  informațiile 
clasificate. S-a colaborat permanent cu distribuitorii de servicii de internet i telefonie pentru rezolvarea problemelor care 
au intervenit pe aceast  linie. S-a început migrarea datelor de pe vechiul site al instituției pe cel nou. Acesta operațiune va 
fi finalizat  în anul 2018. 
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Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea i Eviden a Pa apoartelor Simple 

Lucr torii serviciului şi-au desf şurat activitatea în conformitate cu planul de munc  trimestrial, completat cu 
ordinele şi dispozi iile Direc iei Generale de Paşapoarte, astfel c  sarcinile au fost indeplinite în cea mai mare parte, în 
perioada avut  în discu ie înregistrându-se rezultate bune şi foarte bune. 

                                 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 pasapoarte electronice primite 1.01 27197 19662 

Cereri de pasapoarte temporare primite 1.01 10405 7512 
Cereri de pasapoarte primite la Tecuci  - 3369 2976 

Cereri refuzate - total 1.01 125 53 
Pasapoarte eliberate total  2.02 30925 25294 
Pasapoarte eliberate la ghiseu 2.06 31600 30175 
Paşapoarte livrate prin curierat 2.15.1 5454 841 
Rebuturi de emitere temporare/electronice 2.09 33/21 13/13 

Rebuturi tehnologice temporare 2.09 75 49 
Cereri de restabilire a domiciliului in Romania (avize + verific ri) - 2411 1396 
Persoane care şi-au stabilit domiciliul în str in tate 
(MD/ITA/ESP/UKR) 

3.3 
3.6 

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

Masuri de suspendare a dreptului la libera circulatie 3.7 959 689 

Urmariti general 3.7 143 132 

Pasapoarte retrase 3.7 41 57 
Procese-verbale la domiciliu - 18 35 
Urmariti general/local preda i la IPJ - 1 0 
Pasapoarte false depistate - 0 0 

Documente false prezentate la ghiseu - 0 1 
Decedati 3.4 36 38 
Minori abandonati - 13 10 
Bolnavi psihic repatriati - 0 0 
Cetateni romani arestati in strainatate, din care cu anuntare - 226/49 376/230 

Adeverinte eliberate - 262 369 
Nr.scrisori intrate - 49 34 

Nr.scrisori rezolvate - 49 34 
Amenzi contraventionale aplicate - 231            255 
Valoarea amenzilor aplicate - 8505 9050 
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Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor 

 

Activitatea desf urat  pe linie de permise de conducere i examin ri auto 
Activitatea de examinare, în perioada anului 2017, s-a desfãşurat 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 statisticã 
prezentându-se astfel : 
- candida i examina i la proba teoretica = 19.094; 
- admişi la proba teoretica = 10.273; 
- procent promovabilitate la proba teoretica = 53.80  %; 
- respinsi la proba teoretica = 8.821; 
- examinati la proba practica =  14.637; 
- admişi la proba practicã = 7.657; 
- procent promovabilitate la proba practica = 52.31  %; 
- respinsi la proba practica = 6.980; 

În cadrul compartimentului s-au desfãşurat şi urmãtoarele activitã i : 
- introducere date permise de conducere = 24.383: 
 - preschimbare permise de conducere romanesti = 16.896; 
 - permise de conducere noi = 6.117; 
 - preschimbare permise de conducere straine = 1.370. 
- dezactivari permise de conducere – 131,  ca urmare a preschimbarii in strainatate . 

Activitatea desf urat  pe linie de înmatriculare i eviden  a vehiculelor 
În perioada de referin ã fost efectuate 29.739 opera iuni de înmatriculare, aceasta presupunând verificarea atentã 

a dosarelor de înmatriculare, a documentelor vamale pentru autovehiculele din afara Uniunii Europene, verificarea 
existen ei chitan ei de platã a timbrului de mediu (pânã la data de 01.02.2017, cand obligativitatea plã ii acestei taxe a fost 
eliminatã prin Legea nr 1/2017), pentru cele din cadrul Uniunii Europene, verificãri ale cãr ilor de identitate şi ale 
elementelor de secretizare prin folosirea mijloacelor tehnice din dotare dar si verificãri la organul emitent, etc. 

 Au fost operate 1.912  radieri auto din eviden e ca urmare a schimbãrii proprietarului, schimbãrii caroseriei, la 
cererea proprietarului, în  cazul dezmembrãrii, etc. 

  Totodatã, au fost preschimbate 8.597 certificate de înmatriculare, editate 21.142 certificate noi ca urmare a 
înmatriculãrii vehiculelor fiind eliberate şi 13.218 autoriza ii de circula ie provizorie cu numerele aferente. 

Suport Decizional 

Controlul intern managerial 
Prin Ordinul Prefectului nr. 206/28.07.2017 s-a actualizat componen a Comisiei de Monitorizare şi prin Ordinul nr. 

207/28.07.2017 s-a actualizat componen a Echipei de gestionare a Riscurilor. De asemenea, s-au stabilit responsabilii de 
risc, limita de toleran ã la risc este mai micã sau egalã cu 4.  
       Institu ia Prefectului jude ul Gala i a elaborat şi aprobat Programul propriu de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial, şi s-au stabilit 5 obiective generale de realizat la nivelul institu iei. Deasemenea, au fost elabora i 25 de 
indicatori de performa ã asocia i activitã ilor şi obiectivelor specifice la nivelul institu iei. 
 
Registrul riscurilor 

Eviden a  riscurilor peste limita de toleran ã 4 se realizeazã la nivel de institu ie, celelalte riscuri sunt gestionate la 
nivel de compartimente. Registrele de riscuri sunt întocmite la nivelul compartimentelor şi sunt eviden iate şi monitorizate 
un numãr de  62 riscuri. 
 
Registrul procedurilor 

S-a inventarial un numãr de 216 activitã i procedurabile şi au fost elaborate 214 proceduri. 
 



87 
 

 
Etic  i conduit  

n cursul anului 2017, consilierul de eticǎ nu a fost sesizat despre ncǎlcarea normelor de conduitǎ de funcționarii 
publici din cadrul Instituției Prefectului - Județul Galați, iar la comisia de disciplinǎ din cadrul  instituției nu au fost 
nregistrate sesizǎri. 

 
Prevenirea i combaterea corup iei 

În aplicarea Strategiei Na ionale Anticorup ie (SNA) 2016-2020 şi a Planului de integritate pentru implementarea, 
la nivelul Ministerului Afacerilor Interne,  n perioada 2017-2020, a SNA, cu o frecven  semestrial  este transmis Direc iei 
Generale pentru Rela ia cu Institu iile Prefectului “Inventarul m surilor preventive şi indicatorii de evaluare pentru anului 
2016”, document-suport pentru implementarea la nivelul institu iei a Strategiei. 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr.86/2013, Grupul de lucru constituit la 
nivelul institu iei a procedat la revizuirea anual  a Registrului riscurilor de corup ie. În urma analiz rii rapoartelor de 
evaluare privind implementarea m surilor de prevenire/control ale riscurilor de corup ie, ntocmite la nivelul fiec rei 
structuri din cadrul Institu iei Prefectului, s-a procedat la generarea Registrului riscurilor de corup ie n aplica ia MARC. 
Ulterior aprob rii de c tre prefect, Registrul a fost comunicat tuturor angaja ilor, acesta reprezentȃnd instrumentul de 
prevenire şi combatere a corup iei la nivelul institu iei pentru anul 2017. 

Cu sprijinul reprezentan ilor Serviciului Jude ean Anticorup ie Gala i, la nivelul  Institu iei Prefectului Jude ul Gala i 
s-au desf şurat trei activit i de instruire pe tematica specific , categoriile de personal fiind noii angaja i, personalul de 
conducere, i personalul de execuție. 
 
Protec ia  informa iilor clasificate 

Protec ia informa iilor clasificate se efectueaz  de c tre subprefectul jude ului Gala i numit func ionar de 
securitate prin Ordinul Prefectului nr. 302/03.11.2017. Prin acest ordin au fost desemna i şi lucr tori pentru îndeplinirea 
unor atribu ii  pe linia protec iei informa iilor clasificate din cadrul Institu iei Prefectului jude ul Gala i. Aceste persoane 
asigur  securitatea documentelor clasificate de la înregistrare  pȃn  la arhivare. De asemenea, func ionarul desemnat 
îndeplineşte atribu ii privind  întocmirea documentelor necesare autoriz rii personalului pentru accesul la documentele 
clasificate, eviden a autoriza iilor, instruirea personalului  şi atribu ii de protec ie a informa iilor  clasificate în sistemele 
informatice şi de comunica ii. 
 
Cooperarea Interinstitu ionalã şi Rela ii Interna ionale 

În colaborare cu Garnizoana Galați, Arhiepiscopia Dun rii de Jos, Consiliul Județului Galați i Prim ria 
Municipiului Galați, Instituția Prefectului  a organizat ceremoniile civile, religioase i militare cu prilejul urm toarelor 
s rb tori na ionale: 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 9 Mai – Ziua Independen ei, Ziua Victoriei Coaliției 
Națiunilor Unite, Ziua Europei; 25 Mai – Ziua Eroilor; 26 Iunie – Ziua Drapelului Na ional; 29 Iulie – Ziua Imnului Na ional; 1 
Decembrie – Ziua Na ional  a României; 22 Decembrie – Ziua Victoriei Revoluției i a Libert ii României.  

În domeniul relațiilor internaționale, Cancelaria a asigurat buna desf şurare a întâlnirilor bilaterale ale prefectului, 
ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, cu reprezentan i ai statelor interesate de colaborare la nivel regional. Cu avizul 
Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen i Relații Internaționale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prefectul 
județului Galați a avut patru întâlniri bilaterale, fiind prezenți la Prefectur : 
- Excelența Sa domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România (31 ianuarie 2017);   
- Excelența Sa domnul Marcin Wilczek, ambasadorul Republicii Polone la Bucure ti (8 martie 2017);   
- Domnul Joseph Fitzgerald, adjunctul efului Secției Politice a Ambasadei Statelor Unite în România (8 iunie 2017); 
- Excelența Sa domnul Andrei Grinkevich, ambasadorul Extraordinar i Plenipotențiar al Republicii Belarus (4 octombrie 
2017). 
 
Dificultã i Identificate în Activitate / Propuneri de Eficientizare a Activitã ii 
Aspecte care in de asigurarea unor resurse suplimentare institu iei  şi care se pot constitui în propuneri de 
eficientizare a activitã ii : 
- Îmbunãtã irea asigurãrii cu personal pentru activitã ile: servicii publice comunitare, în special pentru permise şi 
înmatriculãri dar şi pentru structura juridicã, corp control prefect, compartiment administrativ şi reprezentant romi; 
- Asigurare spa iu de lucru corespunzãtor pentru ambele servicii publice comunitare; 
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- Asigurare fonduri necesare repara ii bloc Cristal şi de asemenea pentru investi ie centralã termicã sediu institu ie şi bloc 
Cristal; 
- O analizã a modului de salarizare a personalului prefecturilor în raport de celelalte structuri din minister dar şi în raport cu 
serviciile publice deconcentrate. 

Aspecte care nu in de asigurarea unor resurse suplimentare institu iei  
- Proceduri unitare în minister în legãturã cu activitã ile pendinte de structurile prefecturilor; 
- Încurajarea efectuãrii de analize comune cu toate structurile din prefecturi din arã  pe teme distincte pentru aplicarea 
unitarã a unor reglementãri şi schimburi de informa ii; 
- Îmbunãtã irea softurilor care in de activitã ile financiar-contabile; 
- Simplificarea unor proceduri de lucru mai ales pe linia resurselor umane; 
- Clarificarea listei de servicii publice deconcentrate; 
- Programe de perfec ionare a personalului; 
- Identificarea unei solu ii de asigurare a accesului direct la finan ãri din fonduri UE a prefecturilor. 
 
Obiective 2018 
- Cre terea eficien ei structurilor instituției în realizarea serviciilor publice oferite cet țenilor;  
- Îmbunãtã irea managementului intern în legaturã cu utilizarea resurselor financiare, patrimoniale şi umane alocate; 
- Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situa iilor de urgen ã şi 
gestionarea mai eficientã a resurselor instituției în direc ia mãsurilor de apãrare generalã împotriva calamitã ilor de orice fel 
(non militarã); 
- Îmbunãtã irea nivelului general de securitate a datelor, informa iilor şi bazelor de date con inute în sistemele şi sta iile de 
lucru utilizate de cãtre salaria i; îmbunãtã irea nivelului de performan ã a tehnicii IT utilizate prin men inerea viabilitã ii 
acesteia; 
- Îmbunãtã irea dialogului şi a mecanismelor de colaborare între Institu ia Prefectului pe de o parte şi cetã eni, autoritã ile  
administra iei publice locale, celelalte institu ii din plan local sau central, pe de altã parte. 

 
Concluzii 

La nivelul Institu iei Prefectului Gala i, existã convingerea cã, activitã ile şi responsabilitã ile asumate sunt într-un 
proces continuu de îmbunãtã ire. Identificarea şi aplicarea celor mai bune practici, rãmâne unul din obiectivele necesare 
pentru viitor. 
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 Consiliul Jude ului Gala i  
 
 În baza inventarului scriptic al domeniului public al Jude ului Gala i, la data de 31 decembrie 2017, Consiliul 
Jude ean Gala i are în administrare 47 drumuri jude ene cu o lungime aproximativ 803 km şi 132 de poduri în lungime 
de aproximativ 3,6 km.Din totalul lungimii drumurilor jude ene, drumurile pietruite au o lungime de 87,588 km, drumurile cu 
pavaje au o lungime de 4,35 km, iar drumurile din p mânt însumeaz  65,83 km. 
 La începutul anului 2017, Consiliul Jude ean Gala i avea în administrare 46 drumuri jude ene cu o lungime 
aproximativ 865 km şi 132 de poduri în lungime de aproximativ 3,6 km. 
 Aceasta situa ie a rezultat dup  ce unele sectoare de drumuri jude ene au trecut din domeniul public al jude ului 
în domeniul public al unor unit i administrative comunale. Totodat , în luna noiembrie 2017, Consiliul Jude ean Gala i a 
aprobat solicitarea adresat  Consiliului Local al Municipiului Gala i de trecere a unor suprafe e de teren aferente unui drum 
public din domeniul public al municipiului Gala i în domeniul public al jude ului Gala i, pentru încadrarea acestora în 
categoria drumurilor de interes jude ean, în vederea acces rii unei linii de finan are nerambursabil  pentru proiectul 
„Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi”.  
 În anul 2017 s-au efectuat lucr ri de între inere a drumurilor jude ene în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului privind lucr rile şi serviciile aferente drumurilor 
publice, cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi lucr ri de prevenire şi combatere a înz pezirii drumurilor 
publice, în baza Normativului privind prevenirea şi combaterea înz pezirii drumurilor publice, aprobat prin Ordinul 
Ministrului Transporturilor Ministrului Transporturilor nr. 2170/2013. 
 Pentru desf şurarea traficului rutier în condi ii de siguran  şi confort, pentru conservarea patrimoniului rutier s-au 
desf şurat activit i de administrare, exploatare, între inere şi repara ii la drumurile jude ene. 
 

Activit i specifice realizate în anul 2017, comparativ cu anul 2016 

Denumirea activit ii Realizat anul  
2017 

Realizat anul 2016 

Lucr ri de reabilitare a drumurilor jude ene  4,5 km 15,350 km 
Recep ionarea lucr rilor de reabilitare a drumurilor jude ene (OG 28/2013) 4,5 km 15,350 km 
Lucr ri de marcare rutier  orizontal  a drumurilor jude ene:   
    - marcaj rutier axial 137,0 km 177,5 km 
    - trecere pietoni 39 buc i 90 buc i 
    - montare parapet direc ional de protec ie 2500 m.l. - 
    - achizi ionare indicatoare rutiere  150 buc i 352 buc i 
Realizare de lucr ri de între inere şi repara ii la drumurile jude ene, în cadrul 
proiectelor contractate prin fonduri de finan are nerambursabil  
- încheiere contracte de proiectare 

- urm rire contracte de execu ie 

 
 
 

21.091,0 mii lei 

 
 
 

20.478,0 mii lei 

Încheiere contracte pentru execu ie lucr ri: 
- covor asfaltic 
- şan uri pereate 

- şan uri pereate i acostamente 

 
17,2 km 

5,6 km 

 
5,2 km 
6,0 km 

Urm rire execu ie şi realizare lucr ri pentru contracte încheiate:   
     - covor asfaltic 5,2 km (2016) 

90 % (2017) 
 

- şan uri pereate 2630 m.l. (2016) - 
     - şan uri pereate i acostamente 10,706 km 

9.887 m.p. 
- 

Lucr ri de repara ii pe suprafe e degradate la drumuri jude ene 35.248 m.p. 45.624,623 mp 
Lucr ri la ced ri în funda ie drumuri jude ene 3.012,0 m.p. 3.507,081 mp 
Realizare de lucr ri de între inere a drumurilor jude ene pietruite 15,2 km 13,5 km 
Lucr ri de investi ii: 
-reabilit ri drumuri jude ene 

26.011,0 mii lei 15.931,0 mii lei 
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-moderniz ri drumuri jude ene: 8,9 km 
-reabilitare poduri şi pode e 
-calamit ți octombrie 2016 - aducere la starea ini ial  a 7,8 km de drumuri 
Întocmirea documenta iilor tehnico-economice pentru lucr rile de între inere şi 
repara ii la drumuri publice jude ene (inclusiv ridic ri topo) şi întocmirea 
documentației de proiectare: 

 s-au întocmit expertizele tehnice şi D.A.L.I. (Documenta ia de Avizare 
Lucr ri de Interven ie)  necesare pentru de accesare fonduri europene 
(Programul Opera ional Regional): 

- DJ 252,  21,5 km   

- DJ 242,  29,0 km  
- DJ 251,  28,0 km  
 

 s-au actualizat expertizele tehnice şi D.A.L.I.  necesare pentru de 
accesare fonduri europene : 

 DJ 251A: 25,950 km:   

 DJ 255:   34,605 km   
 DJ 242A: 17,900 km                     

 DJ 254:   15,400 km  
   

 s-a întocmit documenta ia, s-a aprobat şi s-a încheiat contract de 
proiectare faza PT (proiect tehnic) şi execu ie pentru modernizarea a 9 
km de drum jude ean (DJ 251C, DJ 241, DJ 251F, DJ 253, DJ 252G, 
DJ 242C şi DJ 240). 

 
 s-a întocmit documenta ia faza DALI pentru reabilitarea unui num r de 

4 poduri şi pode e  pe DJ 241G, DJ 242E, DJ 251L şi DJ 242C 
 

5.400,0 mii lei 3.700,0 mii lei 

Servicii de desz pezire pe drumurile jude ene, pe perioada 1 ianuarie–31 
martie şi 1 octombrie 31 decembrie 

 
3.133,86 mii lei 

 
2.000,0 mii lei 

Lucr rile de t iere a vegeta iei de pe acostamentele drumurilor jude ene 621 Km x 4 treceri 434,5 Km x 4 treceri 
Eliberarea de autoriza ii de amplasament la drum jude ean pentru lucr rile 
care se execut  în zona acestuia  

 
86 autoriza ii 

 
85 autoriza ii 

Încheierea de contracte de utilizare a zonelor drumurilor 6 contracte 5 contracte 

 
 S-a asigurat viabilitatea drumurilor jude ene din jude ul Gala i, pe tot parcursul anului 2017, astfel încât leg tura 
între reşedin a de jude  cu municipiile, cu oraşele, cu reşedin ele de comun , cu porturile din Gala i, cu obiectivele 
importante din jude  nu a cunoscut sincope. În calitate de administrator al drumurilor jude ene, Consiliul Jude ean Gala i a 
asigurat men inerea drumurilor la un nivel acceptabil ca repara ii şi între inere. Totodat , s-a asiguratsistemul de informare 
şi control asupra st rii drumurilor, cât şi modul de preg tire şi ac ionare pe timp de iarn , prin contract multianual. 
 
Rela ii de colaborare extern  ale institu iei 

 Protocoale şi acorduri de partener realizate la nivelul Jude ului Gala i cu alte autorit i locale sau regionale 
interna ionale 

Jude ul Gala i, prin Consiliul Jude ean Gala i, a semnat protocoale şi/sau acorduri de partener cu urm toarele 
autorit i locale/regionale, cu care a stabilit rela ii de colaborare extern : 

 Protocol pentru stabilirea unor rela ii de înfr ire între jude ul Gala i şi regiunea Hubei din R. P. Chinez  - semnat 
pe 27 mai 1986, privind promovarea unor schimburi şi cooperarea în domeniul economic, tehnico-ştiin ific, cultural 
şi înv mânt ; 

 Conven ia de cooperare în domeniile economic şi cultural între jude ul Gala i şi jude ul Hajdu-Bihar din Ungaria – 
semnat  pe 12 mai 1993 la Gala i; 

 Acord de parteneriat între jude ul Gala i şi Comitatul Lincolnshire din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de 
Nord, semnat pe 23 noiembrie 1994; 
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 Acord de parteneriat între jude ul Gala i şi departamentul Gironde din Fran a – acord încheiat în 1994, care s-a 
dorit a fi o continuare a tradi iei de colaborare între cele dou  state, România şi Fran a; 

 Acord de înfr ire între jude ul Gala i şi Regiunea Astrahan, semnat în 1983; 
 În elegere de colaborare între jude ul Gala i şi regiunea Odesa din Ucraina, încheiat  pe 3 aprilie 1997; 
 Acord de înfr ire între jude ul Gala i şi regiunea Ascoli Piceno din Italia – semnat în 22 noiembrie 1999; 
 Acord de cooperare între jude ul Gala i şi regiunea Aquitaine din Fran a - semnat pe 4 februarie 2000 - acord  cu 

privire la înt rirea colabor rii în domeniile: cultural, social, al dezvolt rii economice şi dezvolt rii turismului. Alte 
domenii de interes sunt:educa ie şi training, s n tate, viticol, alimentarea cu ap , sistemele de epurare, 
transportul urban, zona liber , depozitarea deşeurilor, industria textil , industria alimentar , cultura cerealier  şi 
viticol ; 

 Proiect de Cooperare între Provincia Regional  Siracusa, Consiliul Jude ului Gala i şi Prim riile din Gala i şi 
Br ila - s-a semnat la Siracusa în data de 22 noiembrie 2002; 

 
 Participarea la constituire, respectiv aderarea Consiliului Jude ean Gala i la organiza ii interna ionale 

Jude ul Gala i, prin Consiliul Jude ean Gala i, a participat la constituirea unor organiza ii interna ionale, sau a aderat 
la organiza ii interna ionale deja constituite, în vederea stabilirii unor rela ii de colaborare, dup  cum urmeaz : 

o Euroregiunea „Dun rea de Jos” 
Autorit ile locale din jude ele Gala i Br ila şi Tulcea din România, regiunea Odesa şi raionul Reni din Ucraina şi raioanele 
Cahul şi Vulc neşti din Republica Moldova au semnat, la 14 august 1998, “Acordul de constituire a Euroregiunii Dun rea 
de Jos”. Scopul Euroregiunii îl reprezint  promovarea cooper rii transfrontaliere între regiunile frontaliere din România, 
membre fondatoare, (jude ele Gala i, Br ila, Tulcea), Republica Moldova (raioanele Cahul şi Cantemir) şi Ucraina 
(regiunea Odesa), în conformitate cu prevederile stipulate în tratatele, protocoalele şi conven iile privind cooperarea 
tranfrontalier .  

o Asocia ia de Cooperare Transfrontalier  „Euroregiunea Dun rea de Jos”; 
Entit ile asociate în Euroregiunea „Dun rea de Jos”, au înfiin at în martie 2009 s Asocia ia de Cooperare Transfrontalier  
„Euroregiunea Dun rea de Jos”, persoan  juridic  român , cu sediul la Gala i. Înfiin area Asocia iei a fost determinat  de 
noul context creat de calitatea României de membru al Uniunii Europene şi de necesitatea atragerii de fonduri externe 
pentru finan area proiectelor comune.  

Scopul Asocia iei este unul lucrativ, pragmatic, şi anume accesarea  fondurilor europene şi depunerea de 
proiecte, pentru a sprijini dezvoltarea durabil  a membrilor s i în toate domeniile de interes comun, în cadrul rela iilor de 
parteneriat şi cooperare transfrontalier . 

În anul 2017, asocia ia a derulat proiectul „Măsuri de cooperare, asistenţă şi educaţie pentru dezvoltare” . Prin 
acest proiect s-a înfiin at Centrul Euroregional de Asisten  pentru Dezvoltare, cu sediul în municipiul Gala i, ca şi 
spa iu institu ional de resurse pentru dezvoltarea entit ilor din Euroregiunea „Dun rea de Jos”, care asigur  accesul la 
informare, consultan , asisten  pentru dezvoltare, formare profesional  şi sprijin in identificarea oportunit ilor de 
cooperare. 

Asocia ia a fost partener  în proiectele „Green Danube”, proiect menit s  aduc  contribu ii majore la protec ia 
mediului în regiunea Dun rii prin preg tirea unei strategii transna ionale de dezvoltare a unui management adecvat care 
va conduce la limitarea emisiilor în coridorul Dun rii, precum şi în proiectul “Inventarierea, analiza şi remedierea surselor 

de poluare antropogenice din Regiunea Dunării de Jos a  României, Ucrainei şi Republicii Moldova „LSP MIS – ETC 995”. 
Prin proiectul LPS 995, finan at de Uniunea European  prin Programul Opera ional Comun România-Ucraina-Republica 
Moldova 2007-2013, Departamentul de Ecologie şi Ştiin e Naturale din cadrul Administra iei Regionale de Stat Odesa – 
Ucraina, în calitate de beneficiar, al turi de parteneri din cele trei ri din cadrul Euroregiunii „Dun rea de Jos”, s-a urm rit 
reducerea impactului asupra mediului, determinat de depozitele chimice şi de evacu rile de ape reziduale din regiunea 
Dun rii de Jos,  precum şi monitorizarea solului şi a apei, şi  punerea informa iilor respective la dispozi ia celor interesa i. 

o Adunarea Regiunilor Europei (ARE) 
Din 1997, jude ul Gala i a aderat la Adunarea Regiunilor Europei, în condi iile prev zute de Statutul acestei organiza ii 
reprezentative a regiunilor Europei care militeaz  pentru democra ie, solidaritate şi dezvoltarea rela iilor de cooperare 
interregional  în Europa. ARE îşi sprijin  membrii în demersurile lor de a-şi îmbun t i politicile, prin organizarea de 
schimburi de experien e, schimburi de practici. În cadrul Adun rii Generale a ARE, care a avut loc în perioada 31 mai – 2 
iunie 2017, la St. Polten (Austria) a fost ales noul preşedinte în persoana domnului Magnus Berntsson (Västra Götaland – 
SE).  
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o Asocia ia Regiunilor Europene de Frontier  (AEBR); 

Jude ul Gala i, în calitate de membru fondator al Euroregiunii „Dun rea de Jos” (al turi de jude ele Br ila, Tulcea – 
România, regiunea Odessa – Ucraina şi jude ul Cahul – Republica Moldova) este membru AEBR din anul 2001, cererea 
sa de aderare fiind aprobat  unanim de c tre Comitetul Executiv al AEBR în cadrul întâlnirii din 20-21 aprilie 2001, 
organizat  la Freistadt, Austria. AERB a fost creat  cu scopul de a reprezenta interesele comune ale regiunilor de grani  
şi de a promova solu ii regionale. Participarea constant  la activitatea AEBR ofer  Consiliului Jude ean Gala i posibilitatea 
de a identifica proiecte şi parteneri noi, exemple de bun  practic  din regiuni europene cu probleme similare, de a se 
promova şi de a-şi face auzit punctul de vedere în politicile europene de vecin tate. 

o Conferin a Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM); 
Consiliul Jude ean Gala i este membru CRPM din februarie 2001 şi face parte din Comisia Balcanilor şi M rii Negre ce are 
obiectivul de a încuraja dialogul şi cooperarea între sub-statele sfere ale guvern rii. În anul 2017, în perioada 24-26 mai 
2017, s-a desf şurat la Serres, Grecia, Adunarea General  a Comisiei Balcanilor şi M rii Negre şi prima edi ie a Forumului 
de Cooperare în regiunea Balcanilor şi M rii Negre, la care a participat şi delegatul Consiliului Jude ean Gala i. Cu aceast  
ocazie a fost aleas  noua conducere în persoana doamnei Christiana Kalogirou, Guvernator al regiunii Nord-Egeene, în 
func ia de Preşedinte şi dl. Dinulescu Marian, vicepreşedinte al Consiliului Jude ean C l raşi, ca Vicepreşedinte al 
Comisiei pentru urm torii doi ani. Printre priorit ile Comisiei pentru urm toarea perioad  se afl   agricultura dar şi 
implicarea ferm  în consult rile pentru politica de coeziune a UE post 2020. 
 
 Întâlniri bilaterale derulate în anul 2017 

În anul 2017, Direc ia de Dezvoltare Regional  din cadrul Consiliului Jude ean Gala i a asigurat buna desf şurare 
a întâlnirilor oficiale dintre Preşedintele Consiliului Jude ean Gala i şi oficialit i jude ene, cu reprezentan i ai statelor 
interesate de colaborare la nivel regional în domeniile social, economic sau cultural, astfel: 

o 31 ianuarie 2017 - Excelen a Sa Hans G. Klemm,  Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, 
a efectuat la Gala i o vizit  cu caracter economic la ini iativa preşedintelui Patronatului IMM-urilor Gala i, 
domnul Marian Filimon. Pe agenda vizitei s-a aflat şi o întâlnire la Prefectur  cu reprezentan i ai 
administra iei publice jude ene şi locale; 

o 8 martie 2017 - Excelen a Sa Marcin Wilczek, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipoten iar al Republicii 
Polone în România, a efectuat o vizit  la Gala i şi a avut loc o întrevedere cu oficialit ile jude ului. S-a 
discutat despre o posibil  colaborare economic , cultural  şi educa ional , dar şi despre problemele 
presante la nivel european; 

o 18 mai 2017 - Excelen a Sa Paul Brummel, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord în România, a efectuat o vizit  la Gala i, parte a unei vizite întreprins  în regiune. Programul a 
cuprins participarea la conferin a cu tema ”Rela iile consulare româno – engleze în secolele XIX – XX”, 
organizat  la Muzeul ”Casa Cuza Vod ” Gala i, o întâlnire oficial  cu autorit ile locale şi desf şurarea 
unei conferin a de pres  la Centrul Multicultural”Dun rea de Jos” Gala i; 

o 4 octombrie 2017 - Excelen a Sa Andrei Grinkevich, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipoten iar al 
Republicii Belarus în România, a efectuat o vizit  la Gala iunde a avut o întrevedere cu autorit ile 
g l ene. Diplomatul  a declarat c  îşi doreşte ca România s  se transforme în poart  de acces c tre 
Uniunea European  şi c  scopul vizitei sale la Gala i a fost acela de a identifica, împreun  cu autorit ile 
de la malul Dun rii, domeniile în care cele dou  state ar putea colabora. 
 

 Implementarea proiectului de cooperare descentralizat  dintre Consiliul Jude ean Gala i şi Consiliul Regional 
Aquitaine, Fran a, „Sprijin pentru formarea în sectorul sănătă ii,sectorul agro-alimentar, schimburi de liceeni 

şi studen i şi schimburi culturale”. În cadrul proiectului, în anul 2017s-au derulat urm toarele activit i: 
Pe axa sănătate: 

o s-a acordat sprijin pentru organizarea, structurarea şi îmbun t irea calit ii îngrijirii în Spitalul de Psihiatrie 
”Elisabeta Doamna” prin participarea a doi medici din cadrul Spitalului de Psihiatrie din Gala i la un program 
de instruire pe domeniul îngrijirii autiştilor, la Bordeaux, Fran a;  

o îmbun t irea calit ii îngrijirii persoanelor cu autism a fost sus inut  prin:  
 participarea a patru reprezentan i ai Asocia iei „Dincolo de T cere” Gala i la programul de 

instruire pe domeniul îngrijirii persoanelor cu tulbur ri din spectrul autist, la Bordeaux, Fran a; 
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 organizarea, la Gala i, a unui seminar intitulat “ADHD-ul la copil şi adult” sus inut de o echip  de 
medici de la Spitalul “Charles Perrens” din Bordeaux, la care au participat numeroase cadre 
medicale din sistemul sanitar g l ean. 

o reuniuni de lucru în cadrul c rora s-au f cut propuneri pentru activit ile din domeniul medical ce vor avea 
loc în anul 2018. 

Pe axa agricultură, viticultură şi acvacultură s-au efectuat o serie de întâlniri de lucru cu reprezentan i g l eni din 
agricultur , reprezentan i ai Facult ii de tiin e şi Ingineria Alimentelor Gala i şi Sta iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Viticultur  şi Vinifica ie (SCDVV) Bujoru în vederea evalu rii activit ilor implementate şi pentru a g si propuneri pentru 
activit ile viitoare. 

 Pe axa educaţie şi tineret s-au desf şurat o serie de misiuni, precum:  
o efectuarea unei vizite de lucru la Liceul ”Arnaut Daniel” din Riberac, Fran a, de c tre inspectorul general 

adjunct al Inspectoratului Şcolar Jude ean Gala i şi un profesor de la Colegiul Na ional ”A.I. Cuza”; 
o efectuarea unei vizite la Liceul ”Jean Renou” din La Réole, Fran a, a reprezentan ilor Liceului de Arte 

”Dimitrie Cuclin”. În cadrul vizitei s-a propus continuarea schimbului de experien  între elevi, prin m rirea 
num rului de participan i şi extinderea perioadei de vizit . Totodat , se are în vedere scrierea unui proiect 
Erasmus+ care va fi depus în anul 2018; 

o efectuarea unui stagiu de o lun  la Riberac, Franta, de c tre trei eleve de la Colegiul Na ional ”A.I. Cuza” 
Gala i; 

o primirea, pentru o s pt mân , de c tre Colegiul Na ional ”A.I. Cuza” Gala i a cinci elevi şi un profesor de la 
Liceul ”Arnaut Daniel”; 

o participarea unui grup de elevi de la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Gala i la Festivalul de Muzic  ”Le 
Printemps de la Musique Lyceenne”, la Bordeaux; 

o participarea la Festivalul tinerilor şi ucenicilor organizat de Consiliul Regional Nouvelle Aquitaine. Au 
participat cinci elevi şi un cadru didactic; 

o efectuarea unui stagiu de preg tire a dou  eleve de la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Gala i, la Liceul ”Jean 
Reanou” din La Réole, şi reciproc; 

o organizarea unor întâlniri pentru evaluarea misiunilor implementate şi propuneri pentru misiuni viitoare. 
 
 
Proiecte cu finan are extern  finalizate sau în derulare în anul 2017 

Proiectul „Centrul de Informare Europe Direct” a fost finan at de Comisia European , prin Direc ia General  
Comunicare. Proiectul s-a desf şurat pe parcursul anului 2017 şi a urm rit organizarea de activit i, produse şi manifest ri 
publice pe teme dedicate promov rii şi disemin rii informa iilor europene, dup  cum urmeaz : 

o Organizarea de evenimente de promovare a UE, de comunicare pe teme europene: „9 Mai - Ziua Europei” şi 
„1 Iunie, Ziua Copilului din Tine!”; 

o Organizarea evenimentului  „Holocaust never again” pentru comemorarea victimelor holocaustului (ianuarie); 
o Organizarea a trei evenimente în cadrul campaniei ”Garanţie pentru tineret” (februarie şi martie); 
o Organizarea a patru evenimente în cadrul campaniei ”Trucuri în viaţa on-line” (martie – aprilie); 
o Organizarea evenimentului „60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma”, (martie); 
o Organizarea, în colaborare cu Colegiul Na ional "Vasile Alecsandri" Gala i, a evenimentului "A vous la 

parole" (noiembrie); 
o Organizarea evenimentului „Uniunea Europeană şi tinerii!”, (mai); 
o Organizarea evenimentului „Călătorind prin Europa!”, (mai); 
o Organizarea turneului de dezbateri academice „Europa dezbate”, (mai); 
o Organizarea evenimentului „Idei pentru educaţia secolului XXI – Importanţa proiectelor europene pentru 

dezvoltarea tinerilor” (mai); 
o Organizarea a trei evenimente în cadrul campaniei „Voluntar în Europa de lângă mine” (iulie) ; 
o Organizarea a dou  evenimente „Ziua europeană a limbilor” (septembrie); 
o Organizarea evenimentului „Viitorul Uniunii Europene”, (septembrie); 
o Organizarea unui workshop SOTEU – Europa pentru tineri, (octombrie); 
o Organizarea evenimentului „Rolul  patrimoniului naţional în păstrarea identităţii europene”, (octombrie); 
o Organizarea evenimentului „Ziua Centrelor Europe Direct”, (octombrie); 
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o Organizarea competi iei Public Speaking „Lumea depinde de noi”, (noiembrie); 
o Elaborarea şi transmiterea a 12 buletine electronice de informare european  dedicate re elei de 

multiplicatori de informa ie european , re elei jude ene de jurnalişti, cadrelor didactice din municipiul Gala i, 
elevilor şi voluntarilor din municipiul Gala i, precum şi reprezentan ilor administra iei publice locale din jude ul 
Gala i. Buletinele pot fi vizionate pe pagina web a Consiliului Jude ean Gala i www.cjgalati.ro, în meniul 
„Centrul Europe Direct”, submeniul „Buletin informativ” sau accesând:  

http://www.cjgalati.ro/index.php/europe-direct/buletin-info 
o Realizarea unui schimb de decora iuni de Cr ciun - activitate ini iat  de Centrul Europe Direct Llangollen, 

Marea Britanie, ce a implicat un num r mare de şcoli din statele membre UE; 
o Organizarea concursului de desene „Culorile Europei”, dedicat copiilor din gr dini ele din jude ul Gala i şi 

expozi iei de desene cu prilejul Zilei Europei în luna mai 2017, la sediul Consiliului Jude ean Gala i; 
o Organizarea concursului de afişe „Europa în ochii tăi”, dedicat elevilor din clasele I – IV din jude ul Gala i; 
o Reeditarea publica iei „Curiozităţi despre Europa”, având ca grup int  elevii claselor I – VIII din jude ul 

Gala i şi publicul larg. 
 
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – 

Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea (DJ 252)”, Cod SMIS 117824  are ca obiectiv general îmbun t irea 
infrastructurii fizice de baz  prin reabilitarea şi modernizarea tronsoanelor de drum DJ 252, între localit ile Buciumeni – 
Nicoreşşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea, în vederea asigur rii conectivit ii la re eaua TEN-T. Proiectul este derulat de 
Unitatea Administrativ Teritorial  Jude ul Gala i, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu unit ile administrativ-teritoriale 
comuna Nicoreşti, comuna Cosmeşti şi comuna Barcea. 

 
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localită ile Matca – Valea 

Mărului – Cudalbi –  Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)” - Cod SMIS 117826, are ca obiectiv general îmbun t irea 
infrastructurii fizice de baz  prin reabilitarea şi modernizarea unor tronsoane din DJ 251, între localit ile Matca – Cudalbi, 
Schela – Smârdan, în vederea asigur rii conectivit ii la re eaua TEN-T. Proiectul este derulat de Unitatea Administrativ 
Teritorial  Jude ul Gala i, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu unit ile administrativ-teritoriale comuna Matca, 
comuna Valea-M rului, comuna Cudalbi, comuna Schela şi comuna Smârdan.  

 
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localită ile Vîrlezi – Tg. 

Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîr ăneşti – Folteşti (DJ 242)” - Cod SMIS 117825 are ca obiectiv general creşterea 
gradului de accesibilizare a oraşului Tg. Bujor şi a comunelor M st cani, Vîrlezi, Fîr neşti şi Folteşti situate în 
proximitatea re elelor TEN-T – drumul european E 581 şi E 87 prin modernizarea DJ 242. Proiectul este implementat de 
Unitatea Administrativ Teritorial  Jude ul Gala i, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu unit ile administrativ-teritoriale 
comuna Vârlezi, oraşul Tîrgu Bujor, comuna M st cani, comuna Fîr neşti şi comuna Folteşti.  

 
Proiectul „Restaurare şi amenajare Muzeul “Casa Colec iilor” (fosta Farmacie inc) din Gala i” Cod SMIS 

117178, proiect care vizeaz  impulsionarea dezvolt rii locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului 
cultural şi a identit ii culturale. Unitatea Administrativ Teritorial  Jude ul Gala i, în calitate de Beneficiar, implementeaz  
proiectul începând din luna august 2017. Muzeul „Casa Colec iilor” din municipiul Gala i, strada Eroilor nr. 64 are o 
arhitectur  deosebit  care va fi pus  în valoare prin acest proiect. Totodat , se are în vedere amenajarea unui spa iu 
expozi ional modern. 

 
Proiectul „Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul “Casa Cuza Vodă” din Gala i”,Cod SMIS 117176, 

urm reşte reabilitarea şi dotarea unui imobil de patrimoniu reprezentativ, precum şi promovarea turistic  a acestuia, ca 
mijloc de impulsionare a dezvolt rii economice a jude ului. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjgalati.ro/
http://www.cjgalati.ro/index.php/europe-direct/buletin-info
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 Activit i în vederea asigur rii sustenabilit ii proiectelor implementate în anii anteriori: 
o „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”, finan at prin Programul 

Opera ional Sectorial „Creşterea Competitivit ii Economice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informa iei şi 
Comunica iilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de interven ie 2 „Dezvoltarea şi creşterea 
eficien ei serviciilor publice electronice”, Opera iunea 1 „Sus inerea implement rii de solu ii de e-guvernare şi 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”; 

o „e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni” finan at prin Programul Opera ional Sectorial Creşterea 
Competitivit ii Economice, Axa Prioritar  III "Tehnologia Informa iei şi Comunica iilor pentru sectoarele privat 
şi public", Domeniul Major de Interven ie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficien ei serviciilor publice electronice”, 
Opera iunea 1 „Sus inerea implement rii de solu ii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, 
acolo unde este necesar”; 

o „Administraţie pentru cetăţeni - servicii eficiente şi de calitate” finan at prin Programul Opera ional Sectorial 
Creşterea Competitivit ii Economice, Axa Prioritar  III "Tehnologia Informa iei şi Comunica iilor pentru 
sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Interven ie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficien ei serviciilor 
publice electronice”, Opera iunea 1 „Sus inerea implement rii de solu ii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”. 

o „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, finan at prin Programul Opera ional 
Sectorial de Mediu 2007 - 2013, Axa prioritar  4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru 
protec ia naturii”, Domeniul major de interven ie „Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management 
pentru protejarea biodiversit ii şi re elei Natura 2000”; 

o „Centrul Multicultural „Dunărea de Jos”, str. Domnească, nr. 91, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi”, finan at în 
cadrul Programului Opera ional Regional 2007 – 2013, Axa prioritar  1 ”Sprijinirea dezvolt rii durabile a 
oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de interven ie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urban ”, Sub-
domeniul „Poli de dezvoltare urban ”; 

o „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala specială Emil Gârleanu, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi”, finan at în 
cadrul Programului Opera ional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritar  3: “Îmbun t irea infrastructurii sociale”, 
Domeniul major de interven ie 3.4 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educa ionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesional  continu ”; 

o „Reabilitare şi modernizare DJ 251 între municipiile Tecuci şi Galaţi, sector km 24 + 000 – 53 + 350” (Axa 2, 
DMI 2.1.) finan at în cadrul Programului Opera ional Regional 2007-2013, Axa prioritar  2 – Îmbun t irea 
infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de interven ie 2.1 – „Reabilitarea şi 
modernizarea re elei de drumuri jude ene, str zi urbane – inclusiv construc ia / reabilitarea şoselelor de 
centur ”; 

o „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi” finan at în cadrul Programului Opera ional Regional 2007-2013 Axa 
prioritar  5 – Dezvoltarea durabil  şi promovarea turismului Domeniul major de interven ie 5.3 – „Promovarea 
poten ialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivit ii României ca destina ie 
turistic ” Opera iunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promov rii produselor 
specifice şi a activit ilor de marketing specifice. 

 
 Activitatea de preg tire a documenta iei anex  şi elaborarea cererii de finan are pentru proiecte. Consiliul 

Jude ean Gala i a depus aplica ii de finan are din fonduri europene nerambursabile şi pentru alte proiecte, pe diferite 
linii de finan are. Proiectele se afl  în faz  de evaluare:  

o „Centrul Europe Direct 2018” finan at de Comisia European  prin Direc ia General  Comunicare; 
o „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localit ile Corod-Dr guşeni (DJ 

251A)”; 
o „Creşterea eficien ei energetice pentru Spitalul Clinic Jude ean de Urgen  „Sf. Apostol Andrei”; 
o „Extindere şi modernizare variant  ocolitoare a municipiului Gala i”; 
o „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Or şenesc 

Târgu Bujor”; 
o „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic 

Jude ean de Urgen  „Sf. Apostol Andrei”; 
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o „Extindere, modernizare şi dotare a Unit ii Primiri Urgen e, Spitalul Clinic Jude ean de Urgen  <Sf. Apostol 
Andrei> Gala i”; 

 
Alte informa ii semnificative: 
 
a. Informa ii cu privire la func ionarea Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Gala i 

Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  Gala i (ATOP) este un organism cu rol consultativ, care se organizeaz  
şi func ioneaz  la nivelul jude ului, a c rui activitate se desf şoar  în interesul comunit ii, având ca scop sporirea 
eficien ei serviciului poli ienesc la nivelul jude ului, în vederea asigur rii unui climat de siguran  şi securitate public , în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi func ionarea Poli iei Romane, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi func ionare a autorit ii teritoriale de ordine 
public , aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 787/2002.  

Pe parcursul anului 2017, în cadrul Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Gala i s-au desf şurat urm toarele 
activit i: 

- întâlniri lunare în şedin e de plen şi şedin e pe comisii de lucru, unde au fost invita i reprezentan i ai autorit ilor 
locale cu atribu ii în asigurarea ordinii şi liniştii publice.  

- s-au ini iat dou  proiecte de acte administrative vizând validarea unor membri ai Autorit ii Teritoriale de Ordine 
Public  Gala i şi un proiect de hot râre pentru extinderea Programului IMPACT, etapa a IV-a „Operativitatea şi creşterea 
eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu echipamente de logistică”; 

- s-au organizat întâlniri cu reprezentan i ai institu iilor cu atribu ii în domeniul ordinii publice, ai societ ii civile, în 
vederea cunoaşterii st rii de ordine public  din localit ile jude ului Gala i. În cadrul acestor întâlniri s-a urm rit colaborarea 
dintre posturile de poli ie rurale, poli ie local , jandarmerie, poli ie de frontier  în rela ia cu prim riile, consiliile locale, 
şcolile din teritoriu;  

- s-au organizat întâlniri cu reprezentan i ai institu iilor cu atribu ii în domeniul ordinii publice şi ai societ ii civile, în 
vederea cunoaşterii st rii de ordine public  din localit ile jude ului Gala i. În cadrul acestor întâlniri s-a urm rit colaborarea 
dintre posturile de poli ie rurale, poli ie local , jandarmerie, în rela ia cu prim riile, consiliile locale şi şcolile din teritoriu; 

- s-a contribuit la elaborarea planului de activit i şi la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performan  minimali 
pentru serviciul poli ienesc de pe raza jude ului Gala i; 

- s-au analizat modalit ile de prevenire a delincven ei juvenile în unit ile şcolare şi asigurarea siguran ei civice în 
zona unit ilor de înv mânt din jude ul Gala i; 

- urm rind în permanen  interesul comunit ii, membrii Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Gala i au luat 
cunoştin , prin rapoartele şi inform rile periodice transmise de Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Gala i, despre 
principalele activit i, rezultatele ob inute şi lipsurile din dotare cu care se confrunt ; 

- s-a participat la activit ile organizate de c tre structurile de ordine public  cu ocazia Zilei Poli iei Române, Zilei 
Protec iei Civile, Zilei Jandarmeriei Române, Zilei Pompierilor, Zilei Poli iei Locale; 

- cu ocazia Zilei Poli iei Române s-a participat la campania de informare-prevenire de tip por i deschise desf şurat  
la sediile de poli ie din Tecuci şi Gala i. 
 
b. Informa ii cu privire la m surile de asisten  social  în domeniul protec iei familiei, persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a persoanelor aflate în nevoie 
În subordinea Consiliului Jude ului Gala i este înfiin at  şi func ioneaz  Direc ia General  de Asisten  Social  şi 

Protec ia Copilului Gala i (DGASPC), institu ie public  cu personalitate juridic  care realizeaz  la nivel jude ean m surile 
de asisten  social  în domeniul protec iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap precum şi a oric ror persoane aflate în nevoie. Direc ia asigur  promovarea respect rii drepturilor copiilor şi 
sus ine reforma în domeniul prevenirii separ rii copilului de p rin i, precum şi protec ia special  a copilului separat 
temporar/definitiv de p rin i. 

DGASPC îndeplineşte urm toarele func ii: 
- de strategie şi asigur  elaborarea strategiei de asisten  social , a planului de asisten  social  pentru 

prevenirea şi combaterea marginaliz rii, precum şi a programelor de ac iune antis r cie; 
- de coordonarea activit ilor de asisten  social  şi protec ie a copilului; 
- de administrarea fondurilor pe care le are la dispozi ie; 
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- de colaborarecu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi institu iilor care au responsabilit i în 
domeniul asisten ei sociale, cu serviciile publice locale de asisten  social , precum şi cu reprezentan ii 
societ ii civile care desf şoar  activit i în domeniu; 

- de execu ie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea 
strategiilor cu privire la ac iunile antis r cie, prevenirea şi combaterea marginaliz rii sociale, precum şi pentru 
solu ionarea urgen elor sociale individuale si colective la nivelul jude ului; 

- de reprezentarea Consiliului Jude ean pe plan intern şi extern în domeniul asisten ei sociale şi protec iei 
copilului. 

În calitate de serviciu public de asisten  social  de interes jude ean, DGASPC are responsabilitatea acord rii, 
dezvolt rii şi diversific rii serviciilor sociale specializate, în func ie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a 
men ine func ionalitatea social  a persoanei, urm rind reinser ia în mediul propriu de via , familial şi comunitar. 

 
DOMENIUL PROTEC IA ŞI PROMOVAREA  DREPTURILOR  COPILULUI 

 
În vederea asigur rii protec iei şi promov rii drepturilor copilului, în anul 2017, DGASPC Gala i a desf şurat 

activit i de prevenire a situa iilor de risc pentru copil şi familia sa şi a acordat servicii sociale pentru combaterea 
excluziunii sociale şi creşterea calit ii vie ii. 
 Activit i de informare şi prevenire 

- s-a acordat consultan  în domeniul asisten ei sociale şi au primit informa ii şi îndrum ri în domeniul social 
pentru 65 prim rii din jude ul Gala i; 

- s-a acordat sprijini i şi au fost asista i şi consilia i 100 de copii care se confrunt  cu probleme de natur  
familial , şcolar  sau social ; 

- s-a acordat consiliere social  unui num r de 477 de persoane, p rin i şi reprezentan i din familiile l rgite, care 
au fost informate în leg tur  cu drepturile copiilor şi cu obliga iile şi drepturilor p rin ilor, prevenirea separ rii 
copilului de familia sa şi prevenirea înc lc rii drepturilor copilului. 

 Activit i de evaluare ini ial  a sesiz rilor privind înc lcarea drepturilor copilului 
- în anul 2017 s-au instrumentat circa 795 de sesiz ri privind înc lcarea drepturilor copiilor, fa  de 662 de 

sesiz ri în anul 2016; 
- s-au instrumentat 388 cazuri de copii afla i în risc de abandon în unit i sanitare; 
- s-au verificat 795 sesiz ri noi de abuz/neglijare asupra copiilor; 
- s-au efectuat 1177 anchete sociale şi rapoarte de vizit  au fost  efectuate în scopul clarific rii situa iei copiilor 

cu risc de abandon sau abuz; 
- s-au înaintat 20 dosare cu propunerea de plasament în regim de urgen  prin ordonan  preşedin ial ; 
- s-au pus în executare 15 ordonan e preşedin iale; 
- s-au aprobat 39 de dispozi ii de plasament în regim de urgen ; 
- s-au identificat 11 copii abandona i în unit ile sanitare din jude ul Gala i, cu care s-a asigurat leg tura 

permanent  pentru a preveni abandonul copiilor; 
- s-au instrumentat 177 sesiz ri privind mame minore cu risc de abandon al copiilor; 
- s-au efectuat 212 deplas ri la unit i sanitare pentru a clarifica situa ia copiilor şi 73 de deplas ri la unit i 

şcolare; 
- au fost consiliate 173 de persoane în vederea prevenirii unei sarcini nedorite; 
- s-au acordat servicii de consiliere unui num r de 210 minori şi 100 persoane adulte pentru rezolvarea 

diverselor probleme. 
 

 

 Servicii sociale acordate copiilor şi familiilor acestora 

1.Protec ia copilului aflat în plasament la asistentul maternal profesionist  
Politica în domeniul social urm reşte oferirea unui cadru stabil şi securizat în familii de asisten i maternali pentru 

copiii lipsi i temporar sau definitiv de ocrotirea p rin ilor, pân  la g sirea unei solu ii definitive de tip familial, reintegrarea în 
familia natural  sau adop ie intern . Asisten ii maternali profesionişti primesc aloca ii de plasament în baza prevederilor 
legale. DGASPC Gala i monitorizeaz  activitatea asisten ilor maternali şi cheltuirea aloca iei de plasament în beneficiul 
copiilor. 
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Situa ia asisten ilor maternali profesionişti  şi a copiilor afla i în plasament 

Tipuri de caz Anul  2016 Anul  2017 

Asisten i maternali atesta i  350 319 

Asisten i maternali cu copii în plasament 
 - cu un copil în plasament  
 - cu doi copii în plasament  
 - cu trei copii în plasament  

346 
56 

263 
27 

316 
39 

255 
22 

Asisten i maternali care ocrotesc copii cu handicap  94 79 

Total copii în plasament la asistent maternal profesionist  663 615 

 
Obiectivele privind reintegrarea copilului în familia natural  şi adop ia copiilor din asisten  maternal  au fost în 

mare m sur  atinse, realizându-se 12 reintegr ri în familia natural  şi 32 încet ri de plasament, ca urmare a încredin rii 
în vederea adop iei. Num rul sc zut de reintegr ri în familia natural  se datoreaz  lipsei de resurse financiare la nivelul 
prim riilor pentru sus inerea familiei naturale, respectiv bani de transport pentru men inerea rela iei cu copilul aflat în 
sistem şi pentru îmbun t irea condi iilor de via  ale familiei naturale. 

 
Evolu ia intr rilor şi ieşirilor beneficiarilor din sistemul de asisten  maternal  

Anul 2016 Anul 2017 
Intr ri în sistemul de protec ie 

72 54 
Ieşiri din sistemul de protec ie 

81 102 

 
Situa ia ieşirilor din sistemul de asisten  maternal  

Tip m sur  de protec ie Anul 2016 Anul 2017 
Reintegrare 12 12 
Plasament familial 27 13 
Adop ie intern  14 32 
Centru de plasament 9 11 
Încetare m sur  de plasament  
ca urmare a majoratului 

18 33 

Transfer în alte jude e 1 0 

Deces în accident auto 0 1 

 
Se men ine un num r crescut de copii transfera i din asisten a maternal  în centrele de plasament, ca urmare a 

încet rii activit ii asisten ilor maternali dar şi a dificult ilor întâmpinate de aceştia în gestionarea problematicii 
adolescentului sau tân rului. 
 
2. Protec ia copilului aflat în dificultate prin plasament în familie 

La data de 31 decembrie 2017, s-a înregistrat un num r de 366 de copii afla i în plasament familial, astfel: 
- 214 copii în plasament la rude pân  la gradul IV; 
- 152 copii în plasament la alte familii. 

 
Situa ia comparativ  a copiilor afla i în plasament familial 

  Anul 2016  Anul 2017 
Num r de copii în plasament familial 399 366 

 
Se constat  o sc dere a num rului total de cazuri, având în vedere faptul c  au fost înregistrate mai multe 

încet ri a m surilor de protec ie special  prin reintegr ri familiale, prin instituirea tutelei sau prin încet ri datorate atingerii 
vârstei majoratului. Obiectivul privind sc derea num rului de copii afla i în plasament familial a fost par ial îndeplinit. 
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Activitatea de protec ie a copilului aflat în plasament familial este eviden iat  în: 
- 1512 rapoarte de reevaluare trimestriale; 
- 296 cazuri de revizuire a Planului individual de protec ie; 
- 227 rapoarte de vizit ; 
- 46 rapoarte de evaluare detaliat .; 
- 46 cazuri de intr ri în sistemul de protec ie de tip familial la rude/alte persoane; 
- 64 cazuri de ieşiri din sistemul de protec ie de tip familial la rude/alte persoane, din care: 

o 22 cazuri de reintegrare în familie; 
o 30 cazuri de ieşire din eviden  ca urmare a împlinirii vârstei majoratului; 
o 9 copii pentru care a fost încuviin at  adop ia; 
o 3 copii încredin a i în vederea adop iei. 

 
3 . Delincven a juvenil  

În anul 2017, au fost înregistrate sesiz ri cu privire la copii care au s vârşit fapte penale şi nu r spund penal. 
Acestea se refer  la fapte antisociale s vârşite de 50 copii, dintre care 36 copii au vârsta între 7-13 ani şi 14 copii au peste 
14 ani. În  anul 2016, 44 copii  au s vârşit 44 fapte penale şi nu r spund penal.  

Comparativ cu anul 2016, a crescut num rul de copii care au s vârşit fapte penale şi nu r spund penal. Existen a 
faptelor s vârşite de minori se explic  prin: apari ia unor disfunc ii la nivel familial, caren e de afectivitate, efecte produse 
de criza economic  cu urm ri nefaste asupra vie ii materiale şi spirituale ale copiilor şi familiilor acestora, lipsa de 
supraveghere permanent  de c tre p rin i, discontinuitate în educa ia şcolar  a minorilor. 

 
  Situa ia privind faptele penale s vârşite de minori 

Fapta comis  Nr. fapte penale 

furt 29 
tâlh rie 3 
loviri şi alte violen e 5 

distrugere 8 
însuşirea bunului g sit 1 
între inere rela ii sexuale cu un minor 1 
tentativ  de furt calificat 1 

tentativ  de tâlh rie 1 

tentativ  de viol 1 

 
Se observ  c  ponderea major  în totalul faptelor comise de minori este de inut  de infrac iunea de furt, 

determinat  de starea material  precar  a familiilor din care provin copiii, precum şi nivelul sc zut de educa ie al acestora. 
Se men ine nevoia de creare a unui centru specializat pentru copiii care s vârşesc fapte penale şi care nu r spund penal. 
 
4. Protec ia copilului prin adop ie  

Adop ia reprezint  finalitatea ideal  în cazul copiilor lipsi i de ocrotirea p rin ilor naturali şi care previne 
institu ionalizarea. Prin adop ie se respect  dreptul fundamental al copiilor de a creşte într-o familie. 

 
Situa ia privind activit ile referitoare la procedura de adop ie şi postadop ie a copilului 

 Anul 2017 
Persoane/familii c rora li s-a eliberat atestatul ca persoane/familie apt  s  adopte 32 
Persoane/familii care au fost interesate de paşii procedurii de atestare 56 
Copii pentru care Tribunalul Gala i a dispus deschiderea procedurii de adop ie 25 
Copii pentru care Tribunalul Gala i a dispus încredin area în vederea adop iei 25 
Copii pentru care Tribunalul Gala i a dispus încuviin area adop iei 41 
Familii care au adoptat, aflate în perioada de monitorizare postadop ie 78 
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Procedura adop iei şi implicit a potrivirii dintre p rinte şi copil pleac  de la nevoile copilului, adop ia urm rind 
identificarea celei mai potrivite familii pentru copil şi care s  nu constituie g sirea copilului drept r spuns la problemele 
unei familii. Dup  ob inerea atestatului, familiei îi va putea fi încredin at un copil adoptabil, pentru care instan a a admis 
deschiderea procedurii adop iei interne. 
 

Situa ia privind dosarele finalizate prin sentin e civile definitive şi irevocabile 
Activitatea Anul 2016 Anul 2017 
Încuviin ri 23 41 
Încredin ri în vederea adop iei 12 25 
Deschiderea procedurii adop iei interne 43 25 
Atestate eliberate 58 32 

 
Sc derea num rului de atestate eliberate în vederea adop iei se explic  prin prelungirea valabilit ii acestuia, de 

la 1 an la 2 ani. 
 Urmare finaliz rii perioadei de monitorizare a evolu iei copilului adoptat şi a rela iilor dintre acesta şi p rin ii 
adoptatori au fost închise 24 de cazuri în anul 2017, fa  de 4 cazuri închise în anul 2016.  

La sfârşitul anului 2017 se aflau în perioada de monitorizare 78 de cazuri. 
 
5. Protec ia copilului în structuri de tip reziden ial 

Serviciile de tip reziden ial ofer  accesul copiilor şi tinerilor afla i în situa ie de risc social şi lipsi i temporar sau 
definitiv de îngrijirea p rin ilor, pe o perioad  de timp determinat , la servicii de protec ie sociale, educa ionale, de 
recuperare/reabilitare, realizate prin activit i de g zduire, asisten  medical , îngrijire, educa ie, socializare, 
consiliere/psihoterapie, precum şi dezvoltarea deprinderilor de via  independent , integrare socio-profesional , 
(re)integrare familial . Aceste servicii sunt acordate conform Planului individualizat de protec ie al copilului şi Planului de 
recuperare pentru copilul cu dizabilit i. 

 
La 31 decembrie 2017, situa ia copiilor/tinerilor pentru care s-a aplicat m sura de plasament în cadrul serviciilor 

de tip reziden ial era urm toarea: 
- servicii apar inând organiza iilor nonguvernamentale – 32 copii/tineri plasa i; 
- servicii aflate în subordinea DGASPC Gala i – 300 copii/tineri plasa i; 
- centre de zi aflate în subordinea DGASCPC Gala i – 29 copii ocroti i. 

 
Distribu ia copiilor/tinerilor beneficiari de servicii de tip reziden ial, pe grupe de vârst  

Grupa de vârsta Ianuarie 2017 Decembrie 2017 
0-1 an 2 4 
1-2 ani 3 1 
3-6 ani 12 13 
7-9 ani 21 30 

10-13 ani 78 78 
14-17 ani 140 143 

Peste 18 ani 42 31 
Total 298 300 

 
Num rul copiilor institu ionaliza i în serviciile de tip reziden ial a crescut uşor, întrucât rata abandonului de copii a 

crescut urmare efectelor s r ciei. Majoritatea cazurilor noi au fost preluate de DGASPC. 
 

Situa ia privind dinamica oferiri de servicii sociale de îngrijire în structuri de tip reziden ial 
Tip serviciu reziden ial 01.01.2017 31.12.2017 Intr ri Ieşiri 
Servicii de tip reziden ial pentru copii f r  
dizabilit i 

125 234 40 59 

Centrul de plasament Negru Vod  32 0 0 32 

Complex servicii Dumbrava Minunat  0 36 17 14 
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Centrul de plasament Tecuci 13 19 11 5 

Casa Floare de col  8 8 1 1 
Casa Ştefan 8 8 2 2 
Casa Tudor 8 9 1 0 
Casa Cireşarii 8 8 1 1 
Casa Monica 9 9 1 1 
Casa Andrei 8 9 1 0 
Casa Ana 8 9 2 1 
Casa Miruna 8 9 3 2 
Casa Aurora 7 7 1 1 
Casa Speran a 8 8 1 1 

Servicii de tip reziden ial pentru copii cu 
dizabilit i 

129 129 33 36 

Centrul de asisten  pentru copilul cu cerin e 
educative speciale Gala i 

51 52 18 17 

Centrul de plasament nr. 3 41 39 4 6 
Centrul de reabilitare şi reintegrare social  a copilului 
Casa David Austin Munteni 

37 34 11 13 

Servicii de primire în regim de urgen  36 30 81 84 
Centrul de primire copii în regim de urgen  Irene & 
Stuart 

26 22 33 37 

Ad post de zi şi de noapte pentru copiii str zii 10 8 48 47 
Servicii de zi 25 29 32 28 
Ad post de zi şi de noapte pentru copiii str zii - 
componenta de zi 

0 0 0 0 

Centrul de consiliere şi asisten  pentru persoane cu 
tulbur ri de spectru autist 

10 12 23 21 

Complexul de servicii Tecuci - Centrul de zi Tecuci 15 17 9 7 
Centrul maternal (cupluri) 6 5  7  3  

 
Activit ile desf şurate au avut în vedere identificarea de solu ii alternative: reintegrare familial , plasament la 

rude/alte familii sau la asistent maternal profesionist, pentru limitarea perioadei de şedere a copiilor în sistemul de protec ie 
de tip reziden ial. 

Intr ri în sistemul de protec ie de tip reziden ial 
M sura de protec ie Intr ri în anul 2017 

Plasament 6 

Plasament în regim de urgen  60 
Total intr ri 66 

 
Ieşiri din sistemul de protec ie de tip reziden ial 

M sura de protec ie Ieşiri în anul 2017 
Plasament la AMP 5 
Plasament la persoane/familii 4 
Reintegrare familial  4 
Majorat (efectul legii) 53 

Alte situa ii 2 

Total ieşiri 68 

 
În anul 2017, 89 copii au fugit din sistemul de protec ie de tip reziden ial al DGASPC Gala i. Frecven a plec rii 

f r  învoire din centre variaz  astfel: 2 copii au fugit de 3 ori, 10 copii au fugit de 2 ori iar 75 copii au fugit o singur  dat . 
Cele mai frecvente motive care i-au determinat s  fac  acest lucru au fost dorin a de libertate, de independen  sau 
tendin a spre vagabondaj. 

În anul 2017, situa ia copiilor nepuşi în legalitate, afla i în familii cât şi institu ionaliza i se prezint  astfel:  
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 copii nepuşi în legalitate pe linie de eviden  a persoanelor – 7 minori  

 copii nepuşi în legalitate cu certificat constatator al naşterii - 5 minori.  
Motivele care au stat la baza nepunerii în legalitate a copiilor atât pe linie de stare civil  cât şi pe linie de eviden  

a persoanelor sunt: lipsa unui domiciliu stabil, gradul sc zut de educa ie şi interes al p rin ilor, veniturile reduse ale 
familiei. 

 
6.Servicii sociale de îngrijire de zi  sunt oferite în dou  centre de zi pentru copilul cu dizabilit i, cu o capacitate total  de 
39 de locuri. 
Centrul de zi Tecuci a acordat servicii de zi pentru 17 copii cu dizabilit i. Serviciile oferite sunt: terapie educa ional , 
kinetoterapie, asisten  psihologic , social  şi medical  cu scopul de a îmbun t i starea de s n tate a copiilor cu 
dizabilit i. 
Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări din spectrul autist este un serviciu  specializat, organizat în 
regim de component  func ional  ce ofer  servicii de evaluare psihologic , terapie şi consiliere pentru copii cu tulbur ri din 
spectrul autist, interven ii specifice, individuale şi de grup, pentru copiii cu TSA şi familii, în vederea continu rii 
demersurilor recuperatorii acas  şi în vederea integr rii sociale. În anul 2017, a oferit servicii pentru 30 copii cu tulbur ri de 
spectru autist. 
 
7. Protec ia copilului refugiat 

În anul 2017, au existat 44 de solicit ri privind numirea unui reprezentant legal pentru minorii str ini, solicitan i de 
azil. În cazul a 4 minori s-a impus instituirea m surii de protec ie special . 

 
8.Protec ia copilului abuzat, neglijat,exploatat, traficat, repatriat 

Protec ia este asigurat  prin interven ia rapid  şi eficient  în situa ii de urgen  şi const  în evaluarea, 
solu ionarea cazurilor în raport cu nevoile beneficiarului, asigurarea m surile necesare de protec ie în regim de urgen , 
precum şi identificarea m surilor alternative care s  previn  separarea copilului de mediul familial. 

Sesiz rile privind copilul abuzat, neglijat, exploatat, traficat, repatriat provin atât de la Telefonul Copilului 983 cât 
şi de la profesionişti, persoane fizice/juridice sau de la copilul în cauz . În anul 2017, au fost preluate 541 sesiz ri, 
intervenindu-se pentru abuzul/neglijarea a 810 copii. 
 

Sesiz ri la care s-a confirmat situa ia de copil abuzat, neglijat, exploatat, traficat 
Tipul de situa ie Total cazuri Urban Rural 
Abuz fizic 101 40 61 
Abuz emo ional 83 29 54 
Abuz sexual 40 12 28 
Neglijare 417 169 248 
Exploatare prin munc  1 1 0 
Repatrieri  14 8 6 
Trafic intern  8 8 0 

Alte situa ii  43 26 17 
Total 707 293 414 

 
Comparativ cu anul 2016, când au fost înregistrate 562 de cazuri de abuz, neglijare, traficare şi exploatare asupra 

copilului, în anul 2017 se constat  o creştere alarmant  la 707 cazuri. Aceast  creştere se datoreaz : caren elor 
educa ionale ale p rin ilor şi ale cadrelor didactice, consumului exagerat de alcool în familie, situa iei sociale şi economice 
a familiei, conflictelor intrafamiliale, separarea-divor ul p rin ilor, dezinteresului/iresponsabilit ii privind creşterea şi 
îngrijirea copiilor. 
 
9. Protec ia copilului cu dizabilit i aflat în familie 

Serviciile specializate acordate copiilor cu dizabilit i const  în evaluarea şi reevaluarea medico-psiho-social  a 
acestora în vederea încadr rii într-un grad de handicap şi stabilirii planurilor de recuperare. 
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Situa ia copiilor cu dizabilit i afla i în eviden a DGASPC Gala i la 31 decembrie  2017 

Categorii de afec iuni Num r de copii 
neurologic  354 

psihiatric ,                                              
              din care cu autism 

582 
255 

locomotorie 43 
vizual  68 
auditiv  16 
HIV/SIDA 20 
Sindrom Down (boli genetice) 60 
Altele (care nu se reg sesc în categoriile de mai sus) 272 

 
Situa ie comparativ  a cazurilor noi / reevalu ri 2016-2017 

 Anul 2016 Anul 2017 
Cazuri noi 213 197 
Reevalu ri 1530 1289 

 
Comparativ cu anul 2016, se constat  o sc dere atât a num rului de cazuri noi evaluate cât şi a cazurilor 

revizuite. Aceasta sc dere se explic  prin conştientizarea de c tre p rin i/reprezentan i legali a efectelor pozitive pe care 
programele şi terapiile specifice deficien elor le au asupra minorilor, în scopul recuper rii acestora, prin identificarea 
copiilor cu probleme de s n tate de la vârste foarte mici care prin tratamente, programe şi terapii specifice reuşesc s  
recupereze, s  se reabiliteze şi s  se integreze pentru a duce o via  cât mai aproape de normal. 
 

Situa ia copiilor cu handicap la data de 31.12.2017, pe tip şi grad de handicap 
Grad 

Handicap 
 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat 
HIV/ 
SIDA 

Boli rare 
Surdo-
cecitate 

Total 

Gr. I (grav) 102 141 5 24 408 147 14 19 5 0 865 
Gr. II 
(accentuat) 

31 64 16 11 50 28 13 3 3 0 219 

Gr. III 
(mediu) 

20 67 15 17 47 47 21 0 0 1 235 

Gr. IV 
(usor) 

3 2 0 1 1 1 2 0 0 0 10 

Total 
general 

156 274 36 53 506 223 50 22 8 1 1329 

 
Echipa mobilă pentru copilul cu dizabilităţi a acordat sprijin în procesul de recuperare şi reabilitare a acestuia prin: 

realizarea de interven ii speciale; transmiterea de informa ii, cunoştin e şi tehnici de lucru p rin ilor/reprezentan ilor legali ai 
copilului la domiciliul familiei. 
În anul 2017, s-a acordat asisten  pentru 103 beneficiari, s-au aplicat 103 planuri individualizate de asisten , s-au 
realizat 2750 de interven ii ale specialiştilor şi 97 interven ii logopedice la sediul DGASPC. 

Comparativ cu anul 2016, num rul beneficiarilor a r mas constant, îns  a crescut num rul de planuri 
individualizate de asisten  implementate şi num rul interven iilor specialiştilor acordate beneficiarilor. Acest fapt se explic  
prin: conştientizarea de c tre p rin i/reprezentan i legali a efectelor pozitive pe care programele şi terapiile specifice 
deficien elor le au asupra minorilor; participarea direct  a p rin ilor/reprezentan ilor legali la procesul de 
recuperare/dezvoltare a propriului copil, asista i de c tre specialiştii Echipei Mobile; schimbarea tendin ei p rin ilor de a 
izola copiii cu dizabilit i ca rezultat al supraprotec iei, al stigmatiz rii sociale şi a lipsei de informare. 

 
10. Servicii de evaluare şi consiliere psihologic  acordate copiilor/tinerilor 
Serviciile acordate au ca principal scop evaluarea, consilierea psihologic , sprijinirea şi asistarea p rin ilor/poten ialilor 
p rin i/asisten ilor maternali profesionişti pentru a face fa  dificult ilor psiho-sociale care afecteaz  copiii şi rela iile 
familiale. 
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Servicii acordate în anul 2017: 

 Evaluare  psihologic  copii/tineri – 2970; 

 Consiliere psihologic  copii/tineri – 1880; 
 Terapie pentru copilul Tulbur ri de Spectru Autist – 675; 
 Monitorizare postadop ie – 207; 
 Monitorizare bilunar  – 189 ; 
 Potrivire practic  între copil şi familie – 109; 

 Potrivire teoretic  între copil şi familie – 40; 
 Şedin e de consiliere/evaluare – 2604 ; 
 Întâlniri cu echipa pluridisciplinar  – 617; 
 Audieri – 272; 

 Activit i multisenzoriale – 63 ; 
 Activit i educa ionale – 537. 

 
 
11.Comisia pentru Protec ia Copilului 

Comisia este organul de specialitate al Consiliului Jude ean Gala i, f r  personalitate juridic , care func ioneaz  
în subordinea consiliului, în conformitate cu prevederile Hot rârii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi 
func ionarea comisiei pentru protec ia copilului. Atribu iile Comisiei pentru protec ia copilului, conform prevederilor art. 115 
alin. (1) din Legea nr. 272/2004 sunt, în principal, de a stabili încadrarea copiilor cu dizabilit i într-un grad de handicap şi 
orientarea şcolar  a acestuia, de a se stabili m surile de protec ie special  a copiilor, de a solu iona cererile privind 
eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist. Consiliul Jude ean Gala i acord  sprijinul necesar pentru 
func ionarea Comisiei, în conformitate cu prevederile legale şi asigur  plata din bugetul jude ului a indemniza iei de şedin  
pentru membrii comisiei. În anul 2017, activitatea a vizat: 

 Men inerea plasamentului la A.M.P. – 29; 
 Instituire plasament la A.M.P. – 1; 
 Încetare plasament la A.M.P. – 27; 
 Instituirea plasamentului familial – 4; 

 Men inerea plasamentului familial – 140; 
 Încetarea plasament familial – 30; 
 Men inerea plasamentului institu ional – 18; 
 Încetarea plasamentului institu ional 33; 
 Instituirea plasamentului la organiza ie neguvernamental  – 4; 

 Men inerea plasamentului la organiza ie neguvernamental  – 9; 
 Punerea în aplicare a unei sentin e civile – 1; 
 Înlocuirea m surii de protec ie – 25; 
 Eliberarea avizului favorabil – 2; 

 Eliberarea acordului pentru utilizarea aloca iei de stat capitalizat  – 5; 
 Reînnoirea atestatului AMP – 111; 
 Modificarea tipului de atestat AMP - 17; 
 Suspendarea atestatului AMP – 2; 
 Retragerea atestatului AMP - 23; 

 Întocmirea de rapoarte pentru anul 2017 privind activitatea AMP – 1298; 
 Certificate de încadrare în grad de handicap – 1320; 
 Certificate de încadrare în grad de handicap pentru cazuri noi – 207; 
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DOMENIUL PROTEC IA  ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR  PERSOANELOR  ADULTE 
 
În anul 2017, DGASPC Gala i a acordat servicii sociale persoanelor adulte, astfel: 
1 . Servicii sociale acordate persoanelor adulte cu handicap, aflate în familii  

Evaluarea complex  a persoanelor adulte presupune (re)evaluarea medico-psihosocial  în vederea propunerii 
încadr rii/respingerii încadr rii în grad de handicap, întocmirea actelor necesare în vederea transmiterii dosarelor c tre 
Comisia de Evaluare Medical  (C.E.M.) în vederea încadr rii în grad de handicap şi eliberarea certificatelor de handicap. 
În anul 2017, s-au desf şurat urm toarele activit i: 
 6350 persoane au fost informate cu privire la problematica psiho-medico-social  şi voca ional ; 
 evaluarea situa iei medicale, psihologice, sociale şi voca ionale pentru 5573 persoane şi întocmirea de dosare 

pentru evaluare în cadrul Comisiei de evaluare persoane cu handicap adulte; 

 evaluarea la domiciliu a  696 persoane nedeplasabile (din care 367 evalu ri în jude  si 329 evalu ri în municipiul 
Gala i); 
În anul 2017, au fost respinse la evaluare un num r de 321 dosare. S-au depus contesta ii la Comisia Superioara 

de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte, pentru 186 de cazuri. 
Situa ia comparativ  a cazurilor noi/reevalu ri 2016-2017 

 Anul 2016 Anul 2017 
Cazuri noi 1891 1675 
Reevalu ri 3663 3892 

 
Situa ia persoanelor adulte cu handicap la data de 31.12.2017, pe tip şi grad de handicap 

Grad 
Handicap 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat 
HIV/ 
SIDA 

Boli 
rare 

Surdo-
cecitate 

Total 

Gr. I (grav) 1703 308 1 1052 493 875 629 247 1 0 5309 

Gr. II 
(accentuat) 

1830 1412 448 411 558 1059 627 52 1 31 6429 

Gr. III 
(mediu) 

644 208 46 93 124 64 100 0 0 1 1280 

Gr. IV 
(usor) 

18 11 2 3 0 2 1 1 0 0 38 

Total 
general 

4195 1939 497 1559 1175 2000 1357 300 2 32 13056 

 
Situa ia persoanelor adulte cu handicap, angajate la data de 31.12.2017 

Grad 
Handicap 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat HIV/ 
SIDA 

Boli rare Surdo-
cecitate 

Total 

Gr. I (grav) 16 7 0 20 0 0 2 21 0 0 66 
Gr. II 

(accentuat) 
81 155 72 12 7 10 14 5 0 6 362 

Gr. III 
(mediu) 

68 15 11 8 8 0 5 0 0 0 115 

Gr. IV 
(usor) 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

Total 
general 

166 177 84 40 15 10 21 27 0 6 546 
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Situa ia privind num rul de persoane cu handicap adulte şi minore 

 care au beneficiat de presta ii sociale 

LUNA IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOV DEC 

MINORI 1316 1302 1285 1304 1303 1296 1324 1335 1299 1295 1307 1329 

ADULTI 12827 12763 12804 12865 12861 12890 12924 12913 12950 13014 13052 13056 

TOTAL 14143 14065 14089 14169 14164 14186 14248 14248 14249 14309 14359 14385 
 

 Pe parcursul anului 2017 se constat  o uşoar  creştere, care s-a men inut pe întregul parcurs al anului, deşi s-au 
înregistrat atât certificate noi  pentru care s-au emis dispozi ii de acordare a presta iilor sociale, cât şi dispozi ii de 
suspendare/sistare a presta iei sociale ca urmare a diverselor situa ii (decese, transferuri etc.).  

 

Situa ia privind solicit rile/dispozi iile de acordare a presta iilor sociale în cazul certificatelor noi de încadrare într-un grad 
de handicap şi a persoanelor transferate din alte jude e 

Luna Persoane adulte Minori TOTAL 
ianuarie 120 12 132 
februarie 175 1 176 

martie 171 37 208 
aprilie 137 29 166 
mai 142 10 152 
iunie 171 21 192 
iulie 186 22 208 

august 146 12 158 
septembrie 175 12 187 
octombrie 216 23 239 
noiembrie 152 29 181 
decembrie 152 20 172 

 
Situa ia privind dispozi iile de sistare a presta iilor pentru persoanele cu dizabilit i  

încadrate într-un grad de handicap 
 Persoane 

decedate 
Persoane transferate în alte jude e TOTAL 

ianuarie 119 1 120 

februarie 142 7 149 

martie 109 7 116 

aprilie 100 9 109 

mai 123 5 128 

iunie 97 1 98 

iulie 93 2 95 

august 93 5 98 

septembrie 96 11 107 

octombrie 94 5 99 

noiembrie 119 8 127 

decembrie 108 4 112 

Transferul dosarului c tre un alt DGASPC a avut loc ca urmare a schimb rii domiciliului sau a reşedin ei  
beneficiarului.    
 
2.  Servicii sociale acordate  persoanelor  defavorizate, aflate în dificultate 

În anul 2017, au fost acordate servicii sociale persoanelor aflate în dificultate, inclusiv persoanelor vârstnice şi 
persoanelor adulte cu dizabilit i, astfel: 

 s-au verificat şi înregistrat 395 de indemniza ii de înso itori ai persoanelor cu handicap grav; 
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 s-au eliberat 230 de documente „Cardul European pentru Dizabilitate”; 
 s-au avizat 753 de contracte individuale de munc  ale asisten ilor personali ai persoanelor cu handicap, conform 

Legii 448/2006 privind protec ia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat ; 
 s-au întocmit 1127 dosare cu documenta ia necesara pentru scutirea de la plata taxei de drum în cazul 

persoanelor cu handicap de in toare de autoturisme adaptate tipului de dizabilitate cât şi pentru persoanele care 
au în îngrijire persoane cu dizabilit i; 

 din punct de vedere social s-au monitorizat 8675 de persoane cu handicap în ceea ce priveşte valabilitatea 
certificatului de încadrare în grad de handicap (6766 persoane cu certificat permanent şi 1909 persoane cu 
certificat anual). 

 
3. Protec ia persoanelor adulte cu handicap în structuri de tip reziden ial 

DGASPC Gala i asigur  servicii de reziden  pentru persoanele adulte cu handicap în 4 centre, cu o capacitate 
total  de cazare de 106 locuri.  

 
Situa ia privind persoanele adulte cu handicap g zduite centre reziden iale ale DGASPC 

Denumire centru Nr. de beneficiari Grad de ocupare 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap 
nr. 1 

39 108 % 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap 
nr. 2 

39 111 % 

Centrul de Preg tire Pentru o Via  Independent  „Dragoş” 15 75 % 
Centrul de Îngrijire şi Asisten  „Elena” din Tîrgu Bujor 15 100 % 

 
Situa ia privind repartizarea pe tipuri de handicap a beneficiarilor institu ionaliza i 

Tip de handicap Nr. de beneficiari 
mintal 86 
psihic 14 
asociat 9 
auditiv 1 
TOTAL 106 

 
La 31 decembrie 2017, 53 de persoane cu domiciliul stabil în jude ul Gala i sunt institu ionalizate în centrele 

reziden iale din alte jude e.  
  În anul 2017 s-au decontat facturi lunare aferente  asist rii beneficiarilor cu domiciliul legal în jude ul Gala i şi care 
sunt asista i în alte jude e, conform contractelor încheiate: 
- contract încheiat cu D.G.A.S.P.C. Giurgiu, pentru 1  beneficiar = 2468.53 lei/lun ; 
- contract încheiat cu Funda ia Morning Glory House Constan a, pentru 1 beneficiar = 2059 lei/lun ; 
- contract încheiat cu Asocia ia Pro Act Suport Bucureşti, pentru 1 beneficiar = 2520 lei/lun . 
 
4. Servicii sociale de zi pentru persoanele adulte cu handicap 
Serviciile au fost oferite în urm toarele structuri: 

Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte “Pentru Voi” , structur  de informare specializat  în consiliere 
social , evaluare şi consiliere psihologic , grup de sprijin cu scopul de a orienta şi asista beneficiarul în luarea deciziei 
corespunz toare rezolv rii nevoilor lui. În 2017, centrul a desf şurat urm toarele activit i: informarea a 250 persoane 
privind problematica medico-psihosocial  în vederea ob inerii certificatului de încadrare în grad de handicap; întocmirea a 
262 de dosare în vederea stabilirii m surilor de protec ie a persoanelor cu handicap prev zute de lege; întocmirea a 3309 
de Planuri Individuale de Servicii pentru Reabilitare şi Integrare Social ; informarea a 156 persoane cu privire la 
promovarea serviciilor de specialitate din cadrul centrului; întrevederi la domiciliul a 75 de beneficiari; oferirea a 205 servicii 
de informare si consiliere. La 31 decembrie 2017, centrul avea în eviden e 34 beneficiari activi. 

Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap, structura ceasigur  servicii 
de informare, consiliere şi re(integrare) socio-profesional . În anul 2017, au beneficiat de serviciile oferite în centru 210 
persoane adulte cu handicap, din care 145 persoane adulte cu handicap au beneficiat de servicii de informare şi 65 
persoane adulte cu handicap au fost integra i socio-profesional (22 persoane adulte cu handicap sunt tineri institu ionaliza i 
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şi 43 persoane adulte cu handicap provin din familii). Beneficiarii centrului au beneficiat de: 35 şedin e informare juridic ; 
210 şedin e informare în asisten  social ; 146 şedin e consiliere socio-profesional ; 414 locuri de  munc  identificate; 36 
interviuri angajare sus inute de c tre beneficiari; 320 monitoriz ri ale beneficiarilor angaja i. 

Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Adulte „Luceafărul”, structur  având o capacitate de 30 locuri, 
ceacord  servicii de integrare, reintegrare social  a tinerilor cu handicap grav, accentuat sau mediu, adul i proveni i din 
mediul institu ional cât şi din familie. Centrul a oferit servicii pentru 22 tineri adul i cu handicap, pentru creşterea şanselor 
recuper rii şi integr rii acestora în familie, prin stimularea implic rii persoanei cu handicap în activit i proactive. Prin 
programul de terapie ocupa ional , beneficiarii au fost sprijini i, au creat lucr ri şi au participat la evenimente de profil din 
jude . 

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer acord  servicii de zi pentru persoanele adulte 
cu handicap de tip Alzheimer, având o capacitate de 30 locuri. In anul 2017, centrul a acordat servicii pentru  318 
beneficiari. Servicii oferite în cadrul centrului sunt: consiliere psihologic  beneficiarilor şi suport emo ional pentru membrii 
familiilor acestora; consiliere social ; socializare şi petrecerea timpului liber; informare cu privire la bunele practici de 
asistare a beneficiarului cu boala Alzheimer; activit i de training mintal; terapie ocupa ional  şi prin mişcare; Art terapie – 
crea ii în culoare, pictur , modelaj, scenete; meloterapie. 
 
5.  Servicii de evaluare şi consiliere psihologic  acordate persoanelor adulte 

Serviciile acordate prin Centrul de evaluare, diagnoză şi asistenţă psihologică adulţi au ca principal scop 
evaluarea, consilierea psihologic , sprijinirea şi asistarea persoanelor adulte defavorizate, cu dizabilit i, vârstnice sau 
care sunt victime ale violen ei domestice pentru a face fa  dificult ilor psiho-sociale care le afecteaz  rela iile familiale şi 
pentru a aduce un echilibru vie ii lor emo ionale, fizice şi spirituale. Serviciile acordate în anul 2017 s-au concretizat în: 905 
evalu ri psihologice acordate persoanelor adulte; 850 de consilieri psihologice; lucru individual cu 532 persoane adulte ; 
terapii ocupa ionale pentru 397 persoane; meloterapie – 228; 212 activit i senzoriale; 327 activit i educative.  

 
6. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 

Comisia este organul de specialitate al Consiliului Jude ean Gala i, f r  personalitate juridic , care func ioneaz  
în subordinea autorit ii publice jude ene, cu activitate decizional  în materia încadr rii persoanelor adulte în grad şi tip 
de handicap.  

Potrivit prevederilor art. 87 alin. (1) şi art. 89 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, privind protec ia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat , comisia are ca principale atribu ii: stabileşte încadrarea în grad de 
handicap şi dup  caz, orientarea profesional  a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complex  elaborat 
de serviciul de evaluare complex  a persoanelor adulte cu handicap şi programul individual de reabilitare şi integrare 
social  a adultului cu handicap; stabileşte m surile de protec ie a adultului cu handicap, în condi iile legii; revoc  sau 
înlocuieşte m sura de protec ie stabilit , în condi iile legii, dac  împrejur rile care au determinat stabilirea acesteia s-au 
modificat; solu ioneaz  cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist; informeaz  adultul cu 
handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la m surile de protec ie stabilite; promoveaz  drepturile 
persoanelor cu handicap în toate activit ile pe care le întreprinde. Consiliul Jude ean Gala i acord  sprijinul necesar 
pentru func ionarea comisiei. 

În anul 2017, activitatea a constat în: 

 emiterea a 5472 de certificate de încadrare într-un grad de handicap; 
 structurarea a 5472 de programe de recuperare şi reabilitare individual ; 
 înlocuirea a 9206 de certificate de încadrare într-un grad de handicap; 

 analizarea unui num r de 185 de contesta ii; 
 emitere unui num r de 12 dispozi ii. 

 
7. Prevenirea şi combaterea traficului de fiin e umane 
 În anul 2017, DGASPC Gala i a desf şurat activit i de prevenire a traficului de persoane în unit ile de 
înv mânt din jude ul Gala i. Astfel, 1999 elevi din 44 institu ii de înv mânt din jude ul Gala i au înv at cum s  ajute şi 
s  combat  traficul de fiin e umane. Tinerii au fost informa i cu privire la: fenomenul traficului de fiin e umane, 
cunoaşterea profilului psihologic şi modalit ile de racolare ale traficantului, informarea asupra riscurilor implicate de 
munc  ilegal  în str in tate, cunoaşterea modalit ilor de prevenire a victimiz rii persoanei prin intermediul traficului de 
fiin e umane, riscurile la care sunt supuşi tinerii atunci când utilizeaz  internetul. 



109 
 

În ac iunile desf şurate s-au folosit pliante cu titlul “Nu fi victimă!” şi broşura  “Cere ajutor, nu cerşi!”, afişul 
“Traficul de persoane este sclavia modernă”,filmul documentar “Trafficking”.Elevii au completat chestionare prin 
intermediul c rora s-a stabilit nivelul de cunoştin e pe care îl au tinerii în domeniul traficului de fiin e umane, precum şi 
perspective asupra viitorului şi a modalit ilor de realizare a obiectivelor viitoare. 

Pentru 13 beneficiare asistate în regim de zi şi alte 9 tinere victime ale traficului, s-a derulat activitatea de 
monitorizate post-asisten  şi s-au întocmit rapoarte de întrevedere, fişe de evaluare ini ial , planuri individualizate de 
protec ie – revizuite, fişe de evaluare şi asisten .  
 
8. Servicii sociale acordate victimelor violen ei în familie 

În anul 2017, DGASPC Gala i a identificat şi a intervenit în 23 de cazuri de victime ale violen ei în familie. Astfel 7 
persoane au ob inut ordin de protec ie în instan ; 9 persoane au beneficiat de servicii de informare, consiliere social  şi 
psihologic ; 5 persoane vârstnice au beneficiat de servicii sociale acordate în cadrul Centrului de recuperare a victimelor 

violenţei domestice “Şansa” din Tg. Bujor; 1 persoan  a beneficiat de m suri alternative acordate în colaborare cu 
Funda ia “Familia” şi Inspectoratul de Politie a Jude ului Gala i. 

În vederea marc rii zilei de 25 noiembrie, Ziua Interna ional  Împotriva Violen ei Domestice s-au desf şurat 
ac iuni de prevenire şi conştientizare a efectelor pe termen mediu şi lung ale violen ei de orice natur , astfel: 

 în 17.11.2017, activitate dedicat  non-violen ei cu tema: „Foloseşte-ţi mintea, violenţa este o nebunie” 
desf şurat  la Colegiul Na ional Al. I Cuza cu scopul de a promova educarea elevilor în armonie, solidaritate şi 
respect pentru drepturile omului; 

 în 23.11.2017, or  deschis  cu elevii de la Şcoala Gimnazial  Sf. Nicolae Vân tori cu tema „ Violenţa nu trebuie 
să ne lase indiferenţi!”; 

 în 24.11.2017, campanie cu elevii Şcolii Gimnaziale Sf. Gheorghe din Cuca, cu privire la prevenirea violen ei 
verbale şi fizice în mediul familial şi şcolar. 

 
9. Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice 

  În anul 2017 au fost întocmite 40 anchete sociale pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate. Pentru 1 
persoan  vârstnic  a fost instituit  m sura de asistare în Centrul medico-social Pechea, 5 persoane vârstnice au beneficiat 
de servicii de informare şi consiliere social  şi 2 persoane sunt în perioada de monitorizare. 
  Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor, cu o capacitate de 12 locuri, a acordat beneficiarilor 
servicii de: g zduire pe perioad  nedeterminat ; asigurarea hranei  zilnice; suport pentru autogospod rire; consiliere 
social , psihologic , juridic ; sprijin în vederea integr rii în familie şi reintegr rii sociale în raport cu capacitatea 
psihoafectiv ; asisten  medical  prin asistentul medical al c minului, medicul de familie, medicul specialist dup  caz. La 
31 decembrie 2017, num rul de beneficiari era de 8 persoane. 
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 Serviciul Jude ean de Metrologie Legalã  
 

Serviciul Jude ean de Metrologie Legalã (S.J.M.L.) Gala i coordoneazã activitatea de metrologie în jude ul Gala i fiind 
subordonat Biroului Român de Metrologie Legalã (B.R.M.L.) Bucureşti – autoritatea na ionalã în domeniul metrologiei. Este 
unitate fãrã personalitate juridica (din punct de vedere organizatoric este subordonat Directiei Regionale de Metrologie 
Legala Constanta conform H.G. 193/2002) si realizeaza politica statului in domeniul metrologiei conform Ordonantei 
Guvernului nr. 20/1992 modificata si aprobata prin Legea nr. 11/1994. 
S.J.M.L. Galati are urmatoarea structura: 

- laborator de metrologie; 
- compartiment inspectii si supravegherea pietei; 
- compartiment evaluari organisme si autorizari; 
- compartiment economic. 

Conform programelor anuale (intocmite pe baza “Programelor  de controale tematice” elaborate de B.R.M.L. si 
“Programelor trimestriale ”) in anul 2017 au fost realizate urmatoarele actiuni: 
1. Transmiterea unitatilor de masura la etaloanele din dotarea laboratoarelor de verificari metrologice, precum si 
efectuarea verificarilor metrologice la mijloacele de masurare la solicitarea agentilor economici. 

În anul 2017 au fost verificate / etalonate un numar de 6121 mijloace de masurare (103 % fata de anul 2016), din 
care 1787 sunt etaloane (128 % fata de anul 2016). 

2. Verificarea tehnica a mijloacelor de joc.  
În anul 2017 s-a efectuat verificarea tehnica pentru 2222 mijloace de joc, reprezentand 99 % fata de anul 2016. 

3. Controale prin inspec ii şi testãri inopinate asupra mijloacelor de mãsurare utilizate în domenii de interes public. 
În anul 2017 au fost efectuate 687 controale (101 % fa ã de anul 2016), urmare a acestor actiuni de control 

aplicându-se sapte amenzi contraventionale in valoare de 30.500 lei, pentru urmatoarele abateri de la prevederile 0.G. nr. 
20/ 1992 privind activitate de metrologie, modificata si aprobata prin Legea nr. 11/ 1994: 

- utilizarea pentru masurari din domenii de interes public de mijloace de masurare care nu au corespuns 
la controlul metrologic legal sau pe care sunt aplicate marcaje de verificare cu termen de valabilitate 
depasit; 

- detinerea in locuri destinate masurarilor din domenii de interes public a mijloacelor de masurare care nu 
purtau marcajele metrologice obligatorii in termen de valabilitate. 

4. Controale tematice privind legalitatea mijloacelor de masurare utilizate de agentii economici. 
În anul 2017 au fost efectuate controale tematice privind legalitatea mijloacelor de masurare in urmatoarele 

domenii de activitate: 
- Statiile de inspectie tehnica a autovehiculelor si unitatile service auto; 
- Determinarea vitezei de cirulatie a autovehiculelor pe drumurile publice; 
- Determinarea maselor pana la 10.000 kg; 
- Distribuirea produselor petroliere si a gazului petrolier lichefiat; 
- Determinarea maselor mai mari sau egale cu 10.000 kg; 
- Masurarea timpului si a distantei parcurse in transportul de persoane si de marfuri in regim de taxi sin regim 

de inchiriere; 
- Masuri materializate de volum si lungime. 

5. Controlul produselor preambalate 
În anul 2017 au fost efectuate controale la 27 agenti economici care preambaleaza produse in functie de masa 

sau volum, in anul 2016 controlandu-se acelasi numar de operatori economici.  

6. Evaluarea in vederea  autorizarii/atestarii/avizarii agentilor economici care desfasoara activitati metrologice. 
În anul 2017 s-a efectuat autorizarea/ avizarea operatorilor economici pentru urmatoarele activitã i:  

- verificarea mijloacelor de masurare – au fost autorizati 2 operatori economici (pentru mijloacele de masurare 
reglementate); 
- repararea mijloacelor de masurare - au fost acordate avize pentru 2 operatori economici; 
- montarea mijloacelor de masurare – au fost acordate avize pentru 6 operatori economici. 
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7. Venituri, cheltuieli si investitii 
Veniturile / cheltuielile realizate sunt raportate centralizat, de catre Directia Regionala de Metrologie Legala 

Constanta, conform modului de organizare şi func ionare a Biroului Român de Metrologie Legal  prevazut in H.G. 193/ 
2002 cu modificarile si completarile aduse de H.G. 289/ 2005. 

 
Realizarea indicatorilor specifici domeniului metrologiei. Analiza comparativa 2017-2016 

Nr. 
crt. 

Activitatea U.M. Realizat cumulat 
01.01.2017… 
31.12.2017 

Realizat cumulat 
01.01.2016 … 

31.12.2016 

Diferente fata 
de an 

precedent 
 

In % perioada 
cumulata 2016 

fata de perioada 
corespunza-toare 

an precedent 

1 Mijloace de masurare 
verificate din care 
 - etaloane 

nr. 6121 
 

1787 

5959 
 

1393 

+ 162 
 

+ 394 

103 % 
 

128 % 

2 Mijloace de joc verificate nr. 2222 2249 - 27 99 % 

3 Controale privind legalitatea 
efectuarii masurarilor de 
interes public 

nr. 687 678 + 9 101 % 

4 Controlul produselor 
preambalate 

nr. 27 27 0 100 % 

5 Amenzi aplicate nr. 7 1 + 6 700 % 

6 Valoarea amenzilor aplicate lei  30.500 2500 + 28.000  1220 % 
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Ordinea publicã şi siguran a cetã eanului 
 
 

 Inspectoratul de Jude ean  de Poli ie   
Activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Galați s-a desf urat în anul 2017, cu respectarea coordonatelor 

operative stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române, context în care s-a acționat pe urm toarele direcții: 
- Creşterea gradului de siguranț  şi protecție pentru cet țeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța 
stradal  şi siguranța rutier ; 
- Prevenirea şi combaterea infracționalit ții organizate şi transfrontaliere, destructurarea grup rilor infracționale; 
- Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, 
contrafacerii de m rfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum şi prin protecția intereselor financiare ale 
U.E;  
- Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale şi financiare necesare dezvolt rii şi menținerii capacit ții 
operaționale a Poliției Române. 
 
Prevenirea criminalitã ii 
 Priorit țile Inspectoratului de Poliție Județean Galați  în domeniul preventiv, pentru anul 2017, au vizat delincvența 
juvenil  i victimizarea minorilor, violența intrafamilial  i infracțiunile contra patrimoniului.  
 Astfel, poliți tii Compartimentului de Analiz  i Prevenire a Criminalit ții au desf urat 180 activit i educativ-
preventive în unit ile de înv mânt de pe raza jude ului Gala i şi ac iuni de informare a p rin ilor şi cadrelor didactice. 
Incluzând acțiunile de distribuire a materialelor suport, demersurile preventive s-au adresat unui num r de peste 8.300 
beneficiari (preşcolari, elevi, tineri, cadre didactice, p rin i ).   

Deasemenea, au fost desf urate activit ți în domeniul prevenirii violenței în familie, campania ”Aripi frânte” 
urm rind atât informarea direct  a persoanelor din categoriile cu risc ridicat de victimizare, cu privire la instrumentele utile 
în respectarea drepturilor victimelor (ordinul de protec ie), cât şi sensibilizarea comunit ii cu privire la fenomenul violen ei 
domestice. Peste 2.500 persoane (femei, persoane vârstnice, copii) au fost informate în cadrul celor peste 40 ac iuni de 
distribuire i întâlniri realizate pân  în prezent.  
 
Combaterea criminalitã ii 
 În cursul anului 2017, la nivelul I.P.J. Galați au fost înregistrate un num r de 16374 infracțiuni, faț  de 17695  în  
anul 2016, maipuține  cu 1321, în procente însemnând o sc dere de – 7,47 %.  
           Dintre acestea: 

 11569 sesiz ri sunt de natur  judiciar , faț  de 12423  în anul 2016, în sc dere cu 854 de sesiz ri (-6,87%). 

 1331 sesiz ri sunt de natur  economico-financiar , fa  de 1653 în anul 2016, în sc dere cu 322 (-19,48%). 
 3474 sesiz ri de alt  natur , faț  de 3619 în anul 2016, în sc dere cu 145 (-4.01%). 

 
Criminalitatea stradal  

Criminalitatea stradal  este caracterizat , în general, de infrac iuni f r  un pericol social deosebit, îns  prin locul 
în care sunt s vârşite, creeaz  o stare de disconfort şi nesiguran  amplificat  în rândul cet enilor.  

Comparativ cu perioada 12 luni 2016, în anul 2017 infractionalitatea stradala a înregistrat valori negative, num rul 
total al infrac iunilor sesizate fiind de 505 fapte (-3,07 %). 
 

Infrac iuni constatate  
In anul 2017, poli iştii de ordine public  au constatat un num r 5492 infrac iuni, din totalul de 11.709 înregistrate la 

nivelul jude ului, cu un plus de 612 fapte fa  de perioada similar  2016. 
Din totalul infrac iunilor constatate la nivelul structurii de ordine public , 137 sunt de natur  economico-financiar , 

4200 judiciare şi 1155 de alt  natur .  
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Din totalul de 5492 infrac iuni constatate de efectivul de ordine public   un num r 1651 au fost constatate în 
mediul urban, iar 3841 în mediul rural. 

În perioada analizat , structura de ordine public  a efectuat 211 ac iuni cu efective m rite, fiind constatate 889 
infrac iuni, din care în flagrant 661 infrac iuni.  

Poli iştii de ordine public  au participat la 520 m suri de ordine cu ocazia adun rilor publice. 
 

Au fost efectuate 16.584 interven ii la solicit ri prin Sistemul Na ional Unic al Apelului de Urgen  112, iar la un num r 
de 15.935 dintre acestea poli ia a intervenit în mai pu in de 10 minute, reprezentând un procent de 96,08 % din totalul 
interven iilor. 

În mediul urban s-a intervenit la un num r de 8520 solicit ri prin SNUAU 112 (51,38%), iar în mediul rural 8.062 
astfel de solicit ri (48,62%). 
 
Criminalitatea în mediul rural 
Infrac iunile sesizate care fac obiectul înregistr rii au sc zut cu 763 fapte, înprocent de -6,69%.  
Infrac iunile contra vie ii în mediul rural au înregistrat descre teri cu 8 infracțiuni. 
Infrac iunile de omor au sc zut cu 6 fapte.  
Au sc zut infrac iunile de lovire şi v t mare corporal  cu 10,00 %, cu un minus de 231 fapte, de la 2310 la 2079 fapte. 
Infrac iunile deviol ausc zutde la 57 la 51 infrac iuni sesizate. 
Furt–total au scăzut cu -10,44% de la 1800 la 1612 fapte 
Tâlh rie– În perioada 12 luni 2017 infrac iunile de tâlh rie au un trend descendent înregistrându-se un num r de 38 
infrac iuni, cu un minus de 4 fapte faț  de perioada de referinț .  

Furturile de animale  sesizate în perioada 12 luni 2017 comparativ cu perioada similar  2016, au scăzut cu 
26,08% de la 115 la 85, iar furturile de p s ri au scăzut cu 13,30 %.  
 
Criminalitatea contra patrimoniului 

În 2017 infracționalitatea stradal  a înregistrat un trend descendent faț  de anul anterior, num rul total al 
infracțiunilor sesizate fiind mai mic cu 3%, aceasta continuând s  aib  o pondere redus  în totalul infracționalit ții sesizate.  

     Anul 2017 este caracterizat de o sc dere cu 15% a tâlh riilor comise în mediul stradal i de o cre tere 
nesemnificativ  a infracțiunilor de furt (+1).  

     Criminalitatea  în mediul rural a cunoscut, de asemenea, în anul 2017 o sc dere în procent de 9,69%, faț   de 
2016, o diminuare de 10,65% fiind înregistrat  în ceea ce prive te infracțiunile contra patrimoniului. 

     Criminalitatea judiciar , a înregistrat, în anul 2017, în ceea ce prive te infracțiunile contra patrimoniului, sc deri 
procentuale, faț  de anul precedent. Astfel, furturile au sc zut cu 3,90%, tâlh riile cu 7,09%, distrugerile cu 3,17%. În 
cursul perioadei menționate s-a reu it identificarea i indisponibilizarea unui num r de 20 autovehicule sustrase din spațiul 
Uniunii Europene, valoarea acestora fiind de aproximativ 300 000 euro. 
 În dosarele de evaziune fiscal , prejudiciul recuperat conform art. 10 din Legea nr. 241/2005 a fost de 17.657.000 
lei (13.468.080 lei în numerar sau cont bancar i 4.189.790 lei prin alte m suri asiguratorii).  
 
Silvicultur  
  În anul 2017 activit ile pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale la regimul silvic, circula iei, prelucr rii şi 
comercializ rii materialului lemnos, s-au desf şurat în baza dispozitiilor din Planul de Ac iune „SCUTUL P DURII 2017”,  
precum i a protocoalelor de cooperare încheiate între Inspectoratul de Poliție Județean Galați şi celelalte institu ii cu 
atribu ii în domeniu, de pe raza jude ului.  
 Poliți tii au dispus ridicarea în vederea confisc rii a cantit ții de 1947.19 m.c. material lemnos, a 5 autovehicule 
i alte 10 mijloace de transport. 

 
Piscicultur  
 Pentru prevenirea şi combaterea faptelor de braconaj piscicol, în anul 2017 s-au desf şurat acțiuni în baza 
dispozițiilor din Planul de Ac iune „STOP BRACONAJULUI 2017”, precum si a protocoalelor de cooperare încheiate între 
Inspectoratul de Poliție Județean Galați şi celelalte institu ii cu atribu ii în domeniu, de pe raza jude ului. 
  În 2017, poli iştii g l țeni au ridicat în vederea confisc rii 1531,60 kg peşte,  5 ambarcațiuni, 3 motoare, un 
autoturism i 68 plase de pescuit. 
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Siguran a traficului rutier 
 Principalele cauze generatoare de accidente rutiereproduse pe raza jude ului Galați, în anul 2017, au fost: vina 
pietonilor,  vina bicicli tilor i viteza neadaptat .  

 Pentru prevenirea producerii de evenimente rutiere, în perioada analizat ,  a fostorganizat un num r de 347 
ac iuni preventiv-reactive în cadrul c rora au fost aplicate 45.204 sancțiuni contravenționale, au fost re inute 3749 permise 
de conducere i retrase 2055 certificate de înmatriculare. 

 

 

 

 Inspectoratul de Jandarmi Jude ean  
Pe parcursul anului 2017, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Gala i a abordat toate genurile de misiuni, conform 

competen elor conferite de lege, misiuni care au avut drept scop creşterea prezen ei şi a vizibilit ii în strad , în mediile cu 
un poten ial criminogen ridicat, principalul rezultat fiind, înt rirea sistemului de ordine public  în zona de competen , 
conform obiectivelor Strategiei Naționale de Ordine i Siguranț  Public  2015-2020. 
 
Ordinea şi siguran a public  

Misiunile executate în perioada evaluat , în num r de 5.464, au înregistrat o sc dere cu 9,55% fa  de anul 2016, 
când au fost executate 6.041 misiuni. Aceast  sc dere a fost generat  de misiunile specifice executate cu ocazia 
alegerilor locale i parlamentare ce s-au desf urat pe parcursul anului 2016, misiuni care nu s-au mai reg sit 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 Județean Galați (bacalaureat, titularizare, examene directori, etc.), 3.505 
misiuni de men inere a ordinii publice, 546 ac iuni în cooperare/ colaborare cu alte institu ii, 356 ac iuni pentru punerea în 
executare a mandatelor de aducere, 38 acțiuni speciale i 457 în cooperare cu poliția de frontier .  
 
Asigurarea şi restabilirea ordinii publice 

În anul 2017, au fost executate 494 misiuni de asigurare a ordinii publice (cu 26,02% mai mult fa  de anul 2016) 
cu o medie de 8 jandarmi pe misiune, din care: 203 misiuni la manifest rile sportive;119 misiuni la manifest rile cultural 
artistice; 104 misiuni la manifest rile de protest; 44 misiuni la manifest rile religioase/comemorative; 13 misiuni pe timpul 
vizitelor oficiale; 9 misiuni la manifest rile promoționale – comerciale; 2 alte misiuni. La adun rile publice unde 
inspectoratul a asigurat m surile de ordine au participat, cumulat, aproximativ 350.000 persoane, cu o medie de 710 
participanți/ adunare public . 

Misiunile de asigurare a ordinii publice au fost executate f r  a se înregistra incidente sau alte evenimente 
deosebite, fiind aplicate 60 de sanc iuni contraven ionale (12 avertismente şi 48 amenzi) în valoare de 19.050 lei. Faptul c  
nu au fost înregistrate incidente se datoreaz  i sprijinului real i eficient primit, atât din partea Grup rii de Jandarmi Mobile 
Bac u, cât i din partea structurilor Poliției Naționale i Poliției Locale. 
 
Participarea la men inerea ordinii publice 

În anul 2017 au fost executate 3.505 misiuni de men inere a ordinii publice  în sistem integrat cu structurile 
Inspectoratul de Poliție al Județului Galați (3.035 misiuni în anul 2016) fiind angrenați, în total, 7.690 jandarmi, fapt datorat 
migr rii efectivelor de jandarmi c tre misiunile executate cu poliția de frontier  (457 misiuni). 

Pentru îndeplinirea misiunilor de men inere a ordinii publice în cooperare cu poli ia, inspectoratul a executate 
1.162 patrule mixte (1.287 misiuni în anul 2016) în mediul urban şi 220 în mediul rural. Pe lâng  acestea au fost organizate 
şi executate 2.024 patrule de jandarmi, 38 patrule de jandarmi în zona instituțiilor de înv ț mânt, 61 acțiuni în cooperare 
cu I.P.J. Galați din care 19 în domeniul silvic. 
 
Ac iuni speciale 

În anul 2017, Plutonului 1 jandarmi intervenție antiterorist  i acțiuni speciale au executat un num r de 38 acțiuni 
speciale, (36 acţiuni în 2016) dintre care cele mai multe au fost cu BCCO, IPJ i DIICOT.  
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Pe linie de Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în perioada analizat , structurile operative ale unit ii au 
aplicat un num r de 2.462 sanc iuni contraven ionale, (2.103 sancţiuni în anul 2016) în valoare total  de 746.600 lei. Dintre 
acestea, 1.852 sunt sanc iuni cu amend , reprezentând 75,22% din total, iar 610 sunt avertismente scrise. Pe linia 
sesiz rii faptelor de natur  penal , în anul 2017, au fost sesizate organele de urm rire penal  pentru un num r de 199 
fapte comparativ cu 223 câte au fost sesizate în anul 2016. 

Jandarmii care au ac ionat în cooperare cu structurile de poli ie au constatat un num r de 77 fapte de natur  
penal  (102 fapte penale constate în anul 2016) cu 74 autori. De asemenea, au fost sesizate organelor de urm rire penal  
de c tre efectivele de jandarmi un num r de 122 fapte de natur  penal  (121 fapte penale constate în anul 2016) care se 
reg sesc în 108 lucr ri, fiind depista i în flagrant 143 f ptuitori. Inspectoratul a sesizat organele de urm rire penal  cu 
privire la un caz de ultraj s vâr it prin amenințare cu fapte cu violenț . 
 
Paza şi protec ia obiectivelor, bunurilor şi valorilor 

Unitatea asigur  paza şi protec ia institu ional  la un num r de 23 obiective (22+1*), astfel: 17 obiective stabilite 
prin H.G. nr. 1486/2005 - f r  plat ;1 obiectiv stabilit prin H.G. nr. 1486/2005 - cu plat  - Agen ia Gala i a B.N.R.;2 
obiective stabilite prin O.M.A.I. nr. S/126/09.08.2013;2 obiective stabilite prin O.I.G.J.R. nr. S/33/07.03.2013.1* obiectiv 
stabilit prin H.G. nr. 1486/2005 - Spitalul Jude ean de Urgen  Gala i - la care se asigur  interven ia prin echipajele de 
ordine public  din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil. 

O component  important  a misiunilor de protec ie institu ional  executate de unitate o reprezint  cele 2.912 
misiuni de men inere a ordinii publice la instan ele de judecat , unde sunt angrena i zilnic, în medie, aproximativ 20 de 
jandarmi. În perioada de referin , a fost asigurat  protec ia a 71 transporturi de valori din care 67 în folosul Trezoreriei 
Gala i şi 4 în folosul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gala i, 39 transporturi de produse cu caracter special 
(armament, muni ie, substan e toxice periculoase) şi s-a participat la asigurarea protec iei a 2.067 transporturi de 
coresponden  clasificat , executate de c tre Direc ia Jude ean  de Informa ii Gala i. 
 
Management opera ional 

În anul 2017, inspectoratul a participat la misiuni şi activit i executate în baza planurilor şi protocoalelor de 
cooperare/colaborare în care institu ia noastr  este parte, astfel:243 cu Autoritatea Național  pentru Cet țenie, 198 cu 
executorii judec toreşti, 29 cu Serviciul Teritorial al Poliției de Frontier  Galați, 20 cu Casa de Pensii Galați, 14 cu ITM, 11 
cu Serviciul pentru Imigr ri şi 31 misiuni cu alte institu ii. 

În perioada 25 – 26 aprilie 2017, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a organizat i desf urat un 
exercițiu combinat (EXCOM) pe raza județului Galați cu tema Asigurarea i restabilirea ordinii publice. Exercițiul s-a 
desf urat în baza Planului de ac iune al M.A.I. pentru punerea în aplicare a Planului inter-institu ional de măsuri pentru 
remedierea deficien elor constatate în urma desfă urării exerci iului de nivel na ional, de nivel strategic, ,,HISTRIA 15’’, a 
proiectului privind planificarea i desfă urarea exerci iului inter-institu ional, multianual ,,HISTRIA 18’’ i s-a dezvoltat în 

conformitate cu liniile generale ale scenariului Programului integrat de exerci ii ,,HISTRIA’’ (EXPEC). La acest exercițiu au 
participat, pe lâng  forțe din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galați i Grup rii de Jandarmi Mobile Bac u, 
efective din cadrul celorlalte structuri M.A.I. de la nivel local (I.P.J. Galați, I.S.U.J. Galați, S.P.I. Galați, C.R.P.S.A. Galați, 
S.T.P.F. Galați). Scopul exercițiului a fost reprezentat de antrenarea structurilor de conducere i dezvoltarea capabilit ților 
de acțiune în comun a forțelor pentru gestionarea provoc rilor determinate de situații de criz  în domeniul ordinii publice. 

În perioada de referin , jandarmii au intervenit la un num r de 720 solicit ri prin S.N.U.A.U. „112” şi la 50 de 
solicit ri prin alte mijloace.  
 
Resurse umane 

S-au executat activit i specifice cu privire la recrutarea, selec ionarea, încadrarea, promovarea şi evaluarea 
personalului. Vârsta medie a personalului este de 39,61 ani. Au fost selec iona i pentru institu iile de formare profesional  
un num r de 16 candida i pentru ofi eri, fiind declara i „ADMIS” 2 candida i la Academia de Poli ie „Al. Ioan Cuza” Bucureşti 
– Facultatea de Jandarmi i 14 candida i la Şcoala de Subofi eri Jandarmi F lticeni fiind declara i „ADMIS” 12 candida i. 

Din alte unit i ale Jandarmeriei Române au venit un num r 6 cadre militare         (4 ofi eri şi 2 subofi eri). Din 
unitate au plecat 12 cadre militare (4 ofi eri şi 8 subofi eri). Totodat , unitatea a pierdut prin trecere în rezerv  cu drept la 
pensie şi demisie 3 ofi eri şi 14 subofi eri. 

Încadrarea I.J.J. Gala i este de 89,24%, la nivelul unit ii fiind vacante 6 func ii de ofi er, o func ie de maistru 
militar, 21 func ii de subofi er şi o func ie de personal contractual. Pentru profesionalismul şi devotamentul de care au dat 
dovad  în îndeplinirea misiunilor specifice şi a atribu iilor func ionale 30 ofi eri, 1 maiştri militari şi 280 subofi eri au fost 



116 
 

recompensa i, reprezentând 93,67 % din totalul personalului.De asemenea, conform regulamentelor militare, au fost 
sanc ionate 4 cadre militare (1 ofițer i 3 subofițeri).  

To i ofi erii au absolvit studii universitare de licen  în institu ii de înv mânt superior militar sau civil, 25 dintre 
aceştia au absolvit şi studii universitare de master. În cazul maiştrilor militari şi subofi erilor, 53 dintre aceştia au absolvit 
şcoala militar , 131 au absolvit şi studii universitare de licen  iar 9 au absolvit studii universitare de master şi unul studii 
universitare de doctorat.   
 
Logistic  

Pe linia mobilit ții auto coeficientul gradului de înzestrare cu autovehicule se cifreaz  la 44,21%, confruntându-ne 
totu i cu vechimea în exploatare i cu num rul mare de kilometri înregistrat de o parte a mijloacelor de mobilitate. 

Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar i Protecția Mediului a finalizat dou  lucr ri de investiții – 
“Modernizare c i de comunicații i platforme de garare autospeciale” i “Teren sportiv”, ultima fiind executat  în regie 
proprie, cu materiale obținute din sponsoriz ri. De asemenea,s-au revizuit sistemele pluviale la un num r de 6 cl diri din 
cazarma Galați i s-au efectuat lucr ri de zugr veli interioare la mai multe spații interioare aparținând construcțiilor unit ții. 
 
Rela ii publice şi  cu publicul 

Imaginea unit ii a fost reflectat  printr-un num r de 3.698 apari ii în presa local  şi central , în creştere cu 39% 
fa  de anul 2016. Pentru transmiterea informa iei c tre mass-media, inspectorul şef şi purt torul de cuvânt au participat la 
8 emisiuni de televiziune şi radio, în creştere cu 25% fa  anul 2016, au fost acordate 4 declara ii în direct la posturile 
na ionale de televiziue, au fost acordate 60 declara ii de pres , au fost transmise c tre pres  un num r de 58 buletine 
informative şi comunicate de pres , pe acest segment înregistrându-se o uşoar  creştere fa  de anul 2016. Totodat , 
compartimentul a organizat 5 conferin e de pres , conform noilor ordine ale eşalonului.   

Pentru promovarea institu ional  şi a tradi iilor armei, compartimentul a organizat în anul 2017, 11 activit i şi 
campanii de imagine, atât în municipiul Gala i cât şi în municipiul Tecuci.   

La data de 22 noiembrie a fost publicat în Partea I din Monitorul Oficial al României Nr. 918, Ordinul Ministrului 
Afacerilor Interne nr. 138 din 09.11.2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administra iei şi internelor 
nr.176/ 2012, privind atribuirea denumirii onorifice „Dun rea de Jos” şi stabilirea de zile aniversare – 1 Aprilie (1 aprilie 
1895, data înfiin rii companiei de Gendarmeriei Rural  Covurlui). 

Pe linie de rela ii cu publicul, în anul 2017 au fost înregistrate un num r de 59 peti ii, în sc dere cu 21% fa  de 
perioada similar  a anului 2016, din care 8 scrisori de mul umire, 7 peti ii au fost redirec ionate spre solu ionare institu iilor 
în drept, iar 4 peti ii au fost declinate conform competen elor c tre organele de justi ie ori parchet militare. Peti ionarii au 
primit r spunsurile solicitate în termenul legal, neexistând pe aceast  linie reclama ii. 

Pe linia liberului acces la informa ii de intere public, în anul 2017 au fost înregistrate un num r de 223 solicit ri, 
dintre care 4 scrise şi 219 verbale.  

Pe linia acces rii şi implement rii fondurilor externe sau prin ATOP, compartimentul a întreprins în anul 2017 un 
demers institu ional pe lâng  Autoritatea Teritorial  pentru Ordine Public  Gala i, în vederea achizi ion rii unor bunuri 
destinate zonei operative, de ordine public . În acest sens a fost întocmit proiectul privind „Creşterea siguran ei 
cet eanului, a propriet ii publice şi private din jude ul Gala i şi asigurarea protec iei structurilor de ordine şi siguran  
public  ale Inspectoratului de Jandarmi Jude ean „Dun rea de Jos” Gala i”. Conform proiectului şi a hot rârii Consiliului 
Jude ean Gala i, inspectoratul va primi la finalul trimestrului I/2018 un num r de 20 camere supraveghere video auto 
performante şi un num r de 40 carduri de memorie micro SD de 64GB/fiecare. 
 
Asigurare juridic  

Consilierul juridic a reprezentat în instan  interesele unit ii într-un num r de 61 dosare au avut sau au ca obiect 
plângeri contraven ionale împotriva proceselor verbale de constatare a contraven iilor întocmite de cadrele unit ii. Un 
num r de 41 asemenea cauze au fost solu ionate, pronun ându-se hot râri favorabile institu iei în 37 cazuri (25 solu ii de 
respingere a plângerii; 3 solu ii de anulare a plângerii; 7 solu ii de admitere în parte a plângerii şi înlocuire a amenzii cu 
avertisment; 2 solu ii de admitere în parte a plângerii şi de reducere a amenzii).  

Au fost pronun ate 4 hot râri definitive defavorabile unit ii, prin care s-au anulat procese verbale contestate din 
cauza imposibilit ii identific rii unor martori în sus inerea temeiniciei actelor de constatare, sau, dup  caz, din cauza 
declara iilor contradictorii ale martorilor. Solu iile de admitere a plângerilor contraven ionale şi anulare a proceselor verbale 
de contraven ie reprezint  9,75% din num rul total al solu iilor pronun ate în aceste cauze.  
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Principalele Direc ii pentru Creşterea Performan ei în anul 2018 
 

 Cre terea calit ții îndeplinirii misiunilor de ordine public  cu rezultat în sporirea siguranței cet țenilor; 
 Asigurarea complementarit ii structurilor de protec ie institu ional  cu cele de ordine public , inclusiv 

prin asigurarea interven iei la obiectivele din responsabilitate cu efective din subunit ile mobile, executarea de 
recunoaşteri şi a unor exerci ii tactice comune, includerea dispozitivelor de la obiectivele din competen  în sistemul de 
siguran  public  al localit ilor; 

 Cre terea capacit ții operaționale i de intervenție pentru gestionarea situațiilor speciale sau de criz ; 
 Identificarea operativ  a riscurilor din domeniile de competenț  i cre terea atitudinii proactive a 

structurilor, a capacit ții analitice i evaluativ - predictive pentru cunoaştere şi monitorizare a situa iei operative din zona de 
responsabilitate, cu accent pe urm rirea aspectelor privind starea de nemul umire a unor categorii sociale sau 
profesionale, precum şi combaterea infrac iunilor îndreptate împotriva persoanei şi a avutului public şi privat. 

 Realizarea unui sistem de mentenan  şi repara ii curente eficient prin planificarea corect  a resurselor, 
anticiparea şi stabilirea oportun  a necesarului de lucr ri de între inere şi repara ii pentru cl dirile şi tehnica apar inând 
patrimoniului inspectoratului; 

 Asigurarea condi iilor optime de lucru, consolidarea capacit ii administrative a unit ii; 
 Consolidarea infrastructurii de comunica ii şi asigurarea securit ii fizice a obiectivelor. 

 
 
 
 

 Serviciul Teritorial al Poli iei de Frontier  Gala i 
  Serviciul Teritorial al Poli iei de Frontier  Gala i este structura teritorial  subordonat  Inspectoratului Teritorial al 
Poli iei de Frontier  Iaşi, f r  personalitate juridic , având competen  teritorial  în zona de 30 kilometri de la frontiera de 
stat a României cu Republica Moldova spre interior,  la nivelul jude ului Gala i şi în zona de 10 kilometri de o parte şi de 
alta a malului Dun rii pe raza jude elor Gala i şi  Br ila.  

La nivelul jude ului Gala i,  al turi de Serviciul Teritorial al Poli iei de Frontier  Gala i func ioneaz , de asemenea, 
ca  structuri de execu ie subordonate Inspectoratului Teritorial al Poli iei de Frontier  Iaşi, 3 Sectoare ale Poli iei de 
Frontier , având ca principale atribu ii supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat a României, prevenirea şi 
combaterea migra iei ilegale şi criminalit ii transfrontaliere şi orice înc lcare a regimului juridic al frontierei de stat, cu o 
dezvoltare de front total  de aproximativ 120 de kilometri. 
- Sectorul Poli iei de Frontier  OANCEA, cu o lungime a frontierei de 39,45 Km., de la localitatea V deni pân  la localitatea 
Vl deşti, având în componen  : 
- Punctul de Trecere a Frontierei Oancea - Rutier ; 

- Sectorul Poli iei de Frontier  FOLTEŞTI, cu o lungime a frontierei de 45,81 Km., de la localitatea Vl deşti pân  
la localitatea Şivi a ;  
- Sectorul Poli iei de Frontier  GALA I, cu o lungime a frontierei de 33,24 Km., de la localitatea Şivi a pân  la  
gura de varsare a raului Prut in Dunare. De asemenea, pe fluviul Dun rea are competen  intre  Mm. 72,5 si  
Km.fl. 168,7. Acesta are în componen : 

- Punctul de Trecere a Frontierei Gala i - Rutier ; 
- Punctul de Trecere a Frontierei Gala i – Portuar ;  
- Punctul de Trecere a Frontierei Gala i – Feroviar ; 
- Punctul de Trecere a Frontierei ”Zona Liber  Gala i”. 

Atribu ii şi Misiuni 
Serviciul Teritorial al Poli iei de Frontier  Gala i, în calitate de structur  teritorial  aflat  în 

subordinea/coordonarea  I.T.P.F. Iaşi, are ca principale  atribu ii  şi misiuni, urm toarele : 
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- Organizeaz  şi desf şoar  ac iuni pentru prevenirea şi combaterea migra iei ilegale, infrac ionalit ii transfrontaliere 
precum şi orice alt  înc lcare a regimului juridic al frontierei de stat;  desf şoar  activit i pentru constatarea faptelor 
penale şi efectueaz  cercet ri în leg tur  cu acestea, conform legii; 
- Ap r  via a, integritatea corporal  şi libertatea persoanelor, proprietatea public  şi privat , celelalte drepturi şi interese 
legitime ale cet enilor şi comunit ii ;  
- Constat  contraven iile şi aplic  sanc iunile contraven ionale, potrivit legii; 
- Organizeaz  şi realizeaz  cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu autorit ile de frontier  ale R.Moldova, la 
nivel jude ean; 
- Asigur  men inerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei iar la solicitarea altor autorit i ale statului 
particip  cu for e şi mijloace în localit i din zona de competen  ;  
- Particip , împreun  cu alte forma iuni ale M.A.I., M.Ap.N.  şi cu alte autorit i prev zute de lege, la activit i de salvare şi 
evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitati naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlaturare a 
urm rilor provocate de astfel de evenimente; 
- Acord  avizul pentru desf şurarea diferitelor activit i în zona de frontier , în punctele de trecere a frontierei, precum şi 
pentru tranzitul peste frontiera de stat a armelor şi muni iilor, conform prevederilor legale ;  
- Sus ine, la nevoie, activit ile specifice desf şurate la nivelul Sectoarelor Poli iei de Frontier  pe linia prevenirii şi 
combaterii migra iei ilegale şi  infrac ionalit ii transfrontaliere ; 
- Sprijin  prin structurile specializate Sectoarele Poli iei de Frontier  pe linia preg tirii personalului precum şi pe linie 
administrativ , logistic  şi de comunica ii şi informatic . 
 
Realizãri în domeniul controlului frontierelor 

1. Situa ia traficului de persoane şi mijloace de transport prin P.T.F. – uri 

P.P.F. 
2016  2017   EVOLU IE 

PERSOANE MIJLOACE PERSOANE MIJLOACE PERSOANE MIJLOACE 
P.P.F.  

Gala i rutier 1.451.312 566.733 1341621 506024 - 8,17% - 11,99% 

P.P.F. Oancea 1.031.501 296.247 1034162 289225 + 0,25% -  2,42% 
P.P.F.  

Gala i port 33.227 3.858 34687 2654 + 4,39% + 4,39% 

P.P.F. 
Gala i feroviar 6.482 1.693 6320 1663 - 2,56% - 2,56% 

 

2. Tendin e ale evolu iei situa iei operative/fenomenului infrac ional din competen a poli iei de frontier  pe zona 
jude ului Gala i 

2.1. Dinamica fenomenului infractional 

Perioada Infractiuni constatate Persoane cercetate 

2016 494 412 

2017 459 359 

Evolutie procentual  -7,62% -14.76% 

 
2.2. Situa ia pe genuri de fapte: 
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2016 494 14 127 7 74 8 119 102 43 

2017 459 12 126 11 72 3 130 80 26 

Evolu ie 
procentual  

-7,62% -16,66% -0,79% -57,14% -2,77% -166,66% +9,24% -27,5% -65,38% 
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Concluzii  

În perioada analizat , au fost înregistrate  12 evenimente, pe linia migrației ilegale de trecere ilegal  a frontierei 
de stat în care au fost implicate 11  persoane şi 1 A.N.  fa  de 14 evenimente  în 2016.  Analizând  trecerile ilegale din 
Republica Moldova în România putem concluziona c  acestea nu constituie un fenomen la frontier , atât la nivelul 
jude ului Gala i cât şi la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poli iei de Frontier  Iaşi.  Num rul cet enilor moldoveni implica i 
în migra ia ilegal  este în continu  sc dere de la introducerea regimului de circula ie f r  vize, totuşi acest lucru poate fi 
influen at de persoanele c rora li s-a restrâns dreptul la circula ie pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.  

Comparativ cu perioada similar  din anul trecut constat rile pe linia contrabandei i a fraudelor vamale s-au 
men inut la un nivel constant, iar la capitolul confisc ri,  num rul pachetelor de ig ri a crescut considerabil, de la 51.939 în 
2016, la 171.630 în anul 2017. Mare parte a persoanelor implicate în cazurile de trafic ilicit de ig ri au fost cet eni 
români, moldoveni sau având cet enia ambelor state. In punctele de trecere, in ceea ce priveste modalitatile de 
ascundere a tigarilor, au fost utilizate frecvent bagajele personale si pe corp, numarul cazurilor de acest gen crescand fata 
de aceeasi perioada a anului anterior. Infrac ionalitatea în domeniul contrabandei este posibil s  se men in  la acelaşi 
nivel ridicat, datorit  diferen ei de pre uri la aceste produse pe teritoriul celor dou  state.  
Obiective pentru eficientizarea activitã ii 
- Gestionarea eficent  a activit ților de combatere a infracționalit ții transfrontaliere în zona de competenț ; 
- Combaterea eficient  a migrației ilegale în zona de competenț  prin activit ți specifice de prevenire, cercertare i 
investigare; 
- Asigurarea funcționalit ții mijloacelor de mobilitate terestr , naval  i a echipamentelor de supraveghere i control. 

 
 
 
 

 Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ã “General Eremia Grigorescu” 
 
Cadrul normativ şi legisla ia specific  domeniilor de competen  şi responsabilitate 

Activitatea Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ã „General Eremia Grigorescu”al jude ului Gala i în anul 2017,  
a fost organizat , planificat  şi desf şurat  în baza legilor şi hot rârilor Guvernului României, a Ordinelor emise de  
Ministrul Afacerilor Interne şi de Inspectorul General al Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , specifice 
domeniului nostru de activitate precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor generale stabilite prinProgramul de Guvernare 
2017 - 2020. 
 
Misiunea institu iei 
 Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ã  al jude ului Gala i, este constituit ca serviciu public deconcentrat, în 
subordinea Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , în scopul asigur rii managementului situa iilor de 
urgen  pe tipuri de risc din zona de competen . 

Misiunea Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  al jude ului Gala i este aceea de a sprijini comunit ile, 
cet enii şi echipele de r spuns în demersul acestora de a construi, sus ine şi perfec iona capacit ile necesare protec iei 
şi interven iei în situa ii de urgen , de a reduce pe cât posibil vulnerabilitatea comunit ilor la riscurile la care sunt expuse. 

Ritmul rapid al schimb rilor din întreaga lume, de la cele climatice la cele economice, are un impact deosebit 
asupra activit ii Sistemului Na ional al Managementului Situa iilor de Urgen  şi implicit asupra institu iei noastre, ce  
impune o adaptare permanent  a tehnicilor de management a situa iilor de urgen  dar şi a metodelor de interven ie. 

Este deosebit de important ca institu ia noastr  s -şi îndrepte eforturile spre identificarea şi reducerea 
generatoare de situa ii de urgen  precum şi a efectelor acestora asupra comunit ilor.    

Pentru aceasta,  Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  al jude ului Gala itrebuie s  conlucreze cu toate 
nivelurile societ ii, dar mai ales cu cet enii – partenerii noştri cei mai importan i, pentru a asigura un r spuns rapid şi 
eficient la producerea unor situa ii de urgen  care s  implice protec ie suficient , participare extins , rezultate palpabile şi 
eficien  în utilizarea resurselor.  
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În acest context al transform rilor şi evolu iei societ ii româneşti, urm toarea perioad  va fi marcat  de creşterea 
nivelului de exigen  al cet enilor fa  de activitatea noastr  şi va genera noi provoc ri şi necesit i în domeniul situa iilor 
de urgen , precum şi noi oportunit i de consolidare şi dezvoltare institu ional  care trebuie abordate de o manier  
organizat  şi integrat . 

Obiectivele inspectoratului sunt orientate c tre reducerea substan ial  a pierderilor de vie i omeneşti, 
protejarea s n t ii şi bunurilor popula iei, limitarea pierderilor economice şi protejarea mediului înconjur tor, obiective 
care impun o abordare activ  şi integrat  a continuit ii procesului de creştere a capacit ii opera ionale şi de r spuns a 
inspectoratului. 

inând cont de riscurile de producere a situa iilor de urgen  şi a dezastrelor, experien a în prevenire, protec ie, 
limitare/impact, r spuns şi refacere, resursele la dispozi ie, caracterul complex al managementului situa iilor de urgen  
este necesar implicarea tuturor institu iilor şi a comunit ilor în acest efort. 
Obiectivul fundamental al institu iei 
 Obiectivul fundamental al activit ii desf şurate în perioada analizat , a vizat eficientizarea ac iunilor de prevenire 
şi gestionare a tuturor situa iilor de urgen  la nivelul zonei de competen , sens în care s-au întreprins ac iuni pentru: 

 creşterea rezilien ei societ ii civile, fa  de producerea dezastrelor naturale şi asigurarea unui r spuns prompt 
şi eficient al for elor de interven ie; 

 o abordare cuprinz toare a managementului situa iilor de urgen , la nivelul jude ului Gala i; 
 reducerea timpilor de r spuns la interven ii;  
 eficientizarea ac iunilor preventive prin implementarea conceptului de securitate la incendiu în acord cu cerin ele 

reglement rilor europene actuale; 
 gestionarea cu maxim  eficien  a tuturor resurselor; 
 îmbun t irea cooper rii şi colabor rii interinstitu ionale; 
 intensificarea expunerii mediatice, men inerea şi creşterea imaginii pozitive a inspectoratului în mass-media; 
 implicarea şi responsabilizarea autorit ilor locale în gestionarea situa iilor de urgen . 

 
Obiectivele derivate/specifice 

1. Centrul Opera ional are ca obiectiv specific îndeplinirea func iilor de monitorizare, evaluare, înştiin are, 
avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnic  opera ional  a interven iilor în situa ii de urgen , la nivelul zonei de 
competen . 

2. Inspec ia de Prevenire are urm toarele obiective specifice: 
 asigurarea respect rii prevederilor actelor normative din domeniile ap r rii împotriva incendiilor şi prevenirii 

situa iilor de urgen ; 
 îmbun t irea continu  a nivelului de protec ie a persoanelor, patrimoniului cultural na ional şi a bunurilor 

materiale; 
 optimizarea capacit ii de autoprotec ie şi r spuns în situa ii de urgen  a comunit ilor locale; 
 reducerea num rului obiectivelor puse în func iune f r  autoriza ie de securitate la incendiu şi diminuarea 

ponderii utiliz rii mijloacelor tehnice de ap rare împotriva incendiilor neconforme, prin intensificarea activit ilor în 
domeniile aviz rii-autoriz rii, supravegherii pie ei şi auditului de supraveghere a persoanelor autorizate s  efectueze lucr ri 
în domeniul ap r rii împotriva incendiilor; 

 realizarea unor construc ii şi amenaj ri conforme din punct de vedere al cerin ei fundamentale securitate la 
incendiu. 

3. Serviciul Preg tire pentru Interven ie şi Rezilien a Comunit ilor are ca obiectiv specific elaborarea, 
controlul şi îndrumarea activit ilor ce vizeaz  preg tirea personalului operativ, cel din cadrul serviciilor voluntare şi private 
pentru situa ii de urgen , autorit ilor, salaria ilor, respectiv ocupa iilor din domeniul reglementat, precum şi coordonarea 
activit ii de voluntariat de la nivelul unit ii. 

4. Compartimentul Management St ri Excep ionale are ca obiectiv specific asigurarea preg tirii unit ii pentru 
trecerea în timpul stabilit şi în mod organizat de la cadrul organizatoric de pace la cadrul organizatoric de r zboi, 
planificarea resurselor proprii şi realizarea capacit ii opera ionale în situa ii speciale şi de criz . 

5. Compartimentul Structura de Securitate are ca obiectiv specific implementarea m surilor de securitate a 
informa iilor clasificate prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice şi de comunica ii şi al altor 
sisteme electronice, la nivelul unit ii, precum şi urm rirea respect rii reglement rilor privind protec ia informa iilor 
clasificate. 
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6. Serviciul Comunica ii şi Tehnologia Informa iei are ca obiectiv specific asigurarea organiz rii, coordon rii, 
reglement rii şi controlului privind func ionarea, dezvoltarea, modernizarea şi investi iile în domeniul comunica ii şi 
tehnologia informa iei. 

7. Serviciul Logistic are ca obiectiv specific realizarea cadrului func ional în vederea asigur rii suportului 
material necesar desf şur rii la parametri de performan  a misiunilor specifice unit ii, urm rind gestionarea optim , pe 
criterii de eficien  economic , a poten ialului logistic. 

8. Compartimentul Achizi ii Publice are ca obiectiv specific achizi ionarea de produse, servicii şi/sau lucr ri, 
pentru buna desf şurare a activit i unit ii. 

9. Serviciul Financiar are ca obiective specifice: 
 asigurarea la timp şi în limita indicatorilor aproba i a mijloacelor financiare necesare pentru realizarea 

programelor referitoare la înzestrarea inspectoratului, între inerea şi repararea tehnicii şi bunurilor materiale din dotare, 
salarizarea personalului şi alte nevoi administrativ-gospod reşti; 

 folosirea resurselor financiare şi materiale în conformitate cu prevederile bugetului aprobat şi cu respectarea 
normelor stabilite prin acte normative, în vederea creşterii eficien ei în condi iile unor consumuri de bunuri şi cheltuieli cât 
mai reduse; 

 organizarea eviden ei contabile cantitativ-valorice a bunurilor materiale şi patrimoniale. 
10. Compartimentul Control Intern are ca obiectiv specific planificarea, organizarea şi executarea 

controalelor, verificarea reclama iilor şi peti iilor, efectuarea cercet rii administrative sau penale speciale, precum şi cu 
implementarea şi dezvoltarea sistemelor de control intern / managerial. 

11. Compartimentul Juridic are ca obiectiv specific reprezentarea şi ap rarea intereselor legitime ale 
inspectoratului în raporturile cu autorit ile administra iei publice şi instan ele judec toreşti, conform Constitu iei şi legilor 

rii. 
12. Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate şi Arhiv  are ca obiectiv specific organizarea şi 

îndrumarea activit ii de eviden , întocmire, multiplicare, manipulare, transport, p strare şi arhivare a documentelor 
clasificate şi neclasificate. 

13. Compartimentul Informare şi Rela ii Publice are ca obiectiv specific asigurarea transparen ei 
inspectoratului în mass-media central  şi local  şi a sprijinului reprezentan ilor acestora  în activitatea lor de informare, 
documentare şi interpretare a datelor cunoscute despre activitatea unit ii şi despre m surile luate în domeniul de interes. 

14. Compartimentul Psihologie are ca obiectiv specific exercitarea actului psihologic la nivelul 
inspectoratului. 
 

Managementul  Resurselor 

 
1. În Plan Opera ional 

Obiectivul principal în plan opera ional a fost acela de a reduce timpul de r spuns, eficientizarea ac iunilor de 
interven ie precum şi  pentru încadrarea acestor ac iuni de interven ie în criteriile de performan  ale serviciilor de urgen  
profesioniste. 

În acest sens, pentru reducerea timpului de r spuns s-au men inut la nivelul zonei de competen , în cadrul 
subunit ilor de interven ie 4 puncte de lucru  (3 organizate la nivelul municipiului Gala i în  puncte termice şi 1 punct de 
lucru organizat în oraşul Târgu Bujor, pentru interven ia  în localit ile apropiate).  
 Anul 2017 a fost caracterizat din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi ridicate fa  de limitele 
temperaturilor medii obişnuite, s rac în precipita ii, îndeosebi în perioada sezonului cald, generând seceta hidrologic  şi 
pedologic , continuat cu un climat eviden iat prin trecerea brusc  la fenomene meteorologice caracterizate prin cantit i 
mari precipita ii de scurt  durat  şi intensific ri ale vântului şi spre finele anului, prin zile cu temperaturi mai sc zute fa  de 
regimul normal. 
 În baza Dispozi iilor Comune ale Secretarului de Stat al MAI şi a ordinelor Prefectului jude ului Gala i, pe perioada 
manifest rii situa iilor de urgen  generate de fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului rece sau a 
manifest rii fenomenelor hidrologice, s-a înfiin at la sediul ISUJ Gala i, Centrul Jude ean de Conducere şi Coordonare a 
interven iei (CJCCI) constituit din reprezentan i din cadrul ISU, unit ilor M.A.I., M.Ap.N., servicii publice deconcentrate şi 
descentralizate şi institu ii care asigur  func ii de sprijin în gestionarea acestor situa ii de urgen . 
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 În  anul 2017, Dispeceratul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  al jude ului Gala i, a fost solicitat prin 
Sistemul Na ional Unic pentru Apeluri de Urgen  în 24.007 situa ii, în medie de 66 apeluri pe zi(fa  de 21.696 situa ii, în 
medie de 59,4 apeluri pe zi în anul 2016). 

Num rul situa iilor de urgen  pentru care unitatea noastr  a intervenit este de 11213, media interven iilor fiind de 
30,72 ac iuni de interven ie/zi(fa  de 8335, media interven iilor fiind de 22,8 ac iuni de interven ie/zi în anul 2016). 

 
Distribu ia situa iilor de urgen , pe subunit i: 

- Detaşamentul de Pompieri Gala i: 1907 
- Sec ia  de Pompieri Gala i: 865 
- Sec ia  de Pompieri Tecuci: 967 

 
Tipul situa iilor de urgen  pentru care s-a intervenit, se împart astfel: 

- Incendii: 527 (fa  de 497 în anul 2016); 
- Incendii de vegeta ie: 144 (fa  de 256 în anul 2016); 
- Asisten  medical  de urgen  şi prim ajutor calificat: 7155 (fa  de 6011 în anul 2016); 
- Protec ia comunit ilor: 235 (fa  de 103 în anul 2016); 
- Asisten  persoane: 151 (fa  de 150 în anul 2016); 
- Alte situa ii de urgen : 153 (fa  de 224 în anul 2016). 

 
În toate aceste ac iuni au fost salvate: 140 persoane (129 adul i şi 11 copii), 14755 animale şi bunuri în valoare 

de 34.152.250 lei.  
 

Tipul situa iilor de urgen  pe anul 2017 
 

 
 
Pe linia interven iilor la incendii, s-a constatat o sc dere fa  de anul 2016, acest lucru se datoreaz  şi 

campaniilor ini iate de inspectoratul general difuzate prin mass media na ional , implicarea Inspec iei de Prevenire din 
cadrul ISUJ Gala i în campanii de prevenire şi activit i de instruire şi a structurilor operative în activit ile de instruire şi 
recunoaştere în rândul comunit ilor. 

Activitatea de asisten a medical  public  de urgen  în faza prespitaliceasc  a fost asigurat  prin echipajele 
de prim-ajutor şi terapie intensiv  mobil  din cadrul unit ii, care au intervenit la un num r de 7155 cazuri, fiind asistate 
6769 persoane din care: 6359 de adul i şi 410 de copii. 

Interven iile echipajelor medicale de urgen , reanimare şi descarcerare se prezint  astfel: 
- accidente rutiere: 476 
- afecţiuni medicale: 1960 
- afecţiuni cardiace: 495 
- traumatisme: 1948 
- intoxicaţii: 775 



123 
 

 
 

 
 

Timpul mediu de r spuns al echipajelor SMURD este de 15 min 23 sec. 
Echipa pirotehnic  a executat un num r de 43 misiuni specifice, din care: 

- 32 misiuni de cercetare, identificare, ridicare, transport şi depozitare a muni iei r mas  neexplodat  din timpul 
conflictelor militare;12 

- 11 misiuni de distrugere a muni iei asanate şi a altor muni ii; 
Rapoartele, sintezele zilnice şi inform rile privind situa ia operativ  au fost întocmite şi transmise la termenele 

prev zute de ordinele eşaloanelor superioare, coordonarea for elor şi mijloacelor proprii şi a celor de cooperare au fost 
realizate în concordan  cu reglement rile în vigoare şi au fost centralizate şi dirijate solicit rile de resurse materiale şi 
umane în zonele de manifestare a situa iilor de urgen , conform necesit ilor pentru ac iunile de limitare şi înl turare a 
consecin elor acestora. 

În vederea asigur rii unei preg tiri în condi ii cât mai apropiate de cele reale, perfec ionarea abilit ilor de 
conducere şi coordonare, verificarea abilit ilor practice în aplicarea procedurilor specifice de interven ie, în decursul 
anului 2017, la nivelul zonei de competenț  s-au organizat în teren 4 exerci ii tactice de cooperare având tematic  
diversificat  pe tipuri de risc, la care au fost angrenate subunit țile din organic  i categorii de tehnic  şi efective din 
cadrul structurilor cu atribu ii în gestionarea situa iilor de urgen  de la nivel local. Conform scenariilor, pe timpul a 3 
exerciții s-a verificat viabilitatea Planului ro u de intervenție.  

Verificarea gradului de preg tire a subunit ilor de interven ie s-a realizat pe timpul controalelor tematice 
executate, concluziile rezultate fiind înscrise în rapoartele de control, cu m suri şi termene de înl turare a deficien elor 
constatate. 

Privind înzestrarea cu tehnic  i mijloace specifice de intervenție în situații de urgenț , în decursul anului în 
dotarea inspectoratului a fost primit un container multirisc  de suport logistic al intervenției de tip II – c utare-salvare 
destinat execut rii în condiții optime a misiunilor specifice pe timpul intervențiilor de lung  durat .  

În scopul culegerii datelor i informațiilor pentru actualizarea evidențelor operative i identificarea riscurilor 
teritoriale, personalul din cadrul compartimentului Misiuni Protecție Civil  a executat recunoaşteri în teren în localit ți, la 
operatori economici şi institu ii publice (operatori surs  de risc din zona de competenț  a inspectoratului), la ad posturi de 
protecție civil  i pentru verificarea mijloacelor de alarmare a populației în situații de protecție civil . 

În perioada analizat  au fost depuse şi verificate în vederea aviz rii un num r de 76 planuri de interven ie de la 
operatori economici şi institu ii, din care 55 au fost avizate, iar 21 dintre acestea au fost remise în vederea complet rii 
tuturor datelor şi relu rii procedurii de avizare. 

Pe linia asigur rii m surilor de protec ie prin evacuare a popula iei, au fost depuse în vederea verific rii i aviz rii 
un num r de 22 planuri de evacuare, din care au fost avizate un num r de 16, iar 6 au fost remise în vederea 
complet rii/modific rii. 
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Activitatea personalului din cadrul Centrului operațional a mai vizat şi verificarea documentelor întocmite în urma 
desf şur rii interven iilor, eliberarea la cerere a r spunsurilor privind participarea la interven ii (peti ii) şi pentru gestionarea 
bazei de date referitoare la situa iile de urgen  produse în zona de competen , luarea în eviden  a acestora şi 
transmiterea rapoartelor de interven ie prin aplica ia informatic  dedicat  la eşalonul superior. 

 
În conformitate cu prevederile legisla iei în vigoare, Centrul Opera ional Jude ean a asigurat Secretariatul 

Tehnic Permanent al Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , activitatea constând în principal în: 
 
 convocarea membrilor, difuzarea ordinii de zi a şedin elor precum şi a documentelor emise c tre toate 
componentele comitetului jude ean, asigurarea lucr rilor şi opera iunilor de secretariat pe timpul şedin elor, 
întocmirea proceselor verbale; 
 preg tirea documentelor în vederea emiterii ordinelor prefectului şi privind actualizarea componen ei 
comitetului jude ean pentru situa ii de urgen  şi a grupurilor de suport tehnic pe tipuri de risc; 
 centralizarea datelor prev zute în planurile transmise de comitetele locale şi elaborarea Planului judeţean de 
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare; 
 centralizarea datelor privind utilajele, mijloacele şi stocurile materiale care se afl  la dispozi ia comitetelor 
locale pentru situa ii de urgen ; 
 întocmirea unor inform ri c tre preşedintele Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi rapoarte 
operative c tre Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen  - Centrul Opera ional Na ional privind situa ia 
operativ  sau stadiul îndeplinirii m surilor stabilite prin planurile proprii. 
 

În anul 2017 Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU Gala i a organizat şi asigurat întrunirea membrilor 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Gala i în 27 şedin e de lucru, dintre care: 2 şedin e ordinare, 21 
şedin e extraordinare şi 4 şedin e extraordinare în sistem videoconferin  cu Comitetul Na ional pentru Situa ii 
Speciale de Urgen . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cadrul acestor şedin e de lucru ale comitetului jude ean, pentru îndeplinirea responsabilit ilor pe linia 
managementului situa iilor de urgen , s-au redactat şi supus spre aprobare un num r de 23 proiecte de hot râri ale 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Gala i. 
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Au fost întocmite rapoarte operative şi informative privind situa iile de urgen  ap rute în jude  pe parcursul 
anului, iar personal din cadrul ISU Gala i a f cut parte din comisiile mixte de validare a evalu rilor efectuate la nivelul 
comitetelor locale; în acest sens au fost întocmite 38 ordine de prefect. 

Au fost întocmite un num r de 2 rapoarte de sintez  privind pagubele produse de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase pe teritoriul jude ului Gala i, 2 rapoarte privind activitatea CJSU pe anul 2016, respectiv 
semestrul I 2017, 1 plan pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestion rii situa iilor de 
urgen  pe anul 2017 al jude ului Gala i şi 2 planuri pentru gestionarea de c tre CJSU  a situa iilor de urgen  specifice 
sezonului cald pe anul 2017, respectiv sezonul rece 2017 – 2018. 

M surile adoptate în cadrul edințelor comitetului, precum şi cooperarea dintre for ele de interven ie apar inând 
structurilor abilitate în gestionarea situa iilor de urgen  au condus la reducerea consecin elor negative şi la restabilirea 
st rii de normalitate în timp relativ scurt în zonele şi localit ile afectate. 

Pe parcursul intervalului analizat Administra ia Na ional  de Meteorologie a emis 436 avertiz ri/aten ion ri  
meteorologice/hidrologice. 

În urma primirii aten ion rilor sau avertiz rilor hidro-meteorologice, prin intermediul Dispeceratului au fost 
întocmite şi transmise Comitetelor Locale pentru Situa ii de Urgen  m suri şi ac iuni ce trebuie întreprinse la nivel local. 

În vederea implement rii m surilor adoptate de c tre conducerea Ministerului Afacerilor Interne prev zute în 
Raportul de evaluare a exerciţiului naţional de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă – PROCIV 

2017, începând cu luna august 2017 la nivel na ional se desf şoar  lunar, în prima zi de miercuri lucr toare din lun  
(Miercurea sirenelor) antrenamente/exerci ii de înştiin are şi alarmare cu punerea în func iune a tuturor sirenelor de 
alarmare, în scopul creşterii gradului de cunoaştere în rândul popula iei a semnifica iei semnalelor acustice de alarmare 
precum şi pentru antrenarea personalului autorit ilor locale cu responsabilit i în domeniu privind aplicarea procedurilor 
specifice şi modul de lucru cu echipamentele de înştiin are-alarmare. 

Pe lâng  exercițiile lunare de în tiințare i alarmare organizate de Centrul Operațional Național, în conformitate 
cu O.M.A.I. nr. 1259 din 10.04.2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, 
avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, în perioada analizat  Centrul operațional județean a 
executat un num r de 24 antrenamente bilunare, prin care s-a urm rit modul de r spuns al comitetelor locale pentru 
situa ii de urgen  şi operatorilor economici surs  de risc în diferite situa ii de urgen , r spunzându-se în timp util în 
propor ie de 95% de c tre comitetele locale şi în propor ie de 100% în cazul operatorilor economici surs  de risc. 

Prin compartimentul monitorizare situa ii de urgen  şi dispecerat s-a asigurat preluarea tuturor anun urilor 
despre producerea situa iilor de urgen  de la nivelul zonei de competen , alertarea pentru interven ie şi dirijarea c tre 
locul ac iunii în timp oportun a structurilor de interven ie din raionul c rora s-au produs evenimentele precum şi dirijarea 
for elor proprii şi de cooperare c tre locul de desf şurare a evenimentelor. 
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Prin activitatea de monitorizare desf urat  permanent, s-a asigurat un flux informa ional bun cu institu iile cu 
care se coopereaz  şi cu eşaloanele superioare, astfel încât nu au rezultat probleme deosebite, iar ac iunile de r spuns s-
au desf şurat în condi ii optime. 

La primirea notific rilor privind producerea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase la nivelul jude ului 
Gala i, au fost transmise prin SMS mesaje de înştiin are tuturor factorilor cu atribu ii în gestionarea situa iilor de urgen . 

Zilnic, personalul din dispecerat întocmeşte şi transmite rapoarte operative c tre Centrul Opera ional Na ional şi 
Institu ia Prefectului cu privire la ac iunile de interven ie şi misiunile specifice desf şurate, iar permanent se monitorizeaz  
evolu ia cotelor şi debitelor râurilor ce traverseaz  jude ul nostru şi ale fluviului Dun rea transmise de c tre Sistemul de 
Gospod rire a Apelor, fiind transmise inform ri  în cazul intr rii în diferite faze de ap rare a construc iilor hidrotehnice cu 
rol de ap rare împotriva inunda iilor. 

În vederea implement rii m surilor de protec ie în conformitate cu prevederile Ghidului măsurilor de urgenţă prin 
dispeceratul inspectoratului au fost monitorizate şi transmise c tre subunit ile de interven ie datele necesare instruirii 
personalului pe timpul transporturilor de substan e periculoase/transporturi speciale ce au tranzitat zona de 
competen  fiind luate în evidenț . 

Pe linia activit ii de comunica ii operative, la nivelul unit ii au fost asigurate transmisiile decizionale, 
operativitatea interven iilor şi fluxul informa ional necesar bunei desf şur ri a activit ii unit ii. Dintre activit ile principale 
ale serviciului în anul 2017, pe linia comunica iilor operative, pot fi men ionate: 

 asigurarea comunica iilor operative, sigure şi neîntrerupte pentru conducerea for elor proprii gestionând 
peste 90 de linii telefonice/fax, peste 400 de echipamente radio/telefonie mobil , peste 110 servere, stații de 
lucru şi imprimante; 

 efectuarea unui un num r de 59 interven ii şi repara ii, 36 post ri site internet şi 367 de opera iuni contabile; 
 efectuarea multiplic rilor,  prin scanare la peste 480 de documente clasificate şi neclasificate; 
Pe parcursul anului 2017 sistemele de comunica ii şi tehnologia informa iei au fost utilizate corespunz tor, nu 

s-au înregistrat incidente de securitate. De asemenea în urma controalelor radio executate, nu s-au constat abateri de 
la disciplina radio. 

Sistemul informatic a func ionat f r  incidente de securitate, respectându-se întocmai prevederile O.M.A.I. nr. 810 
din 23.09.2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a standardelor na ionale de protec ie a informa iilor clasificate în 
sistemele informatice şi de comunica ii INFOSEC în institu iile M.A.I. şi O.M.A.I. S/226/16.09.2009 pentru aprobarea 
cerin elor minime INFOSEC pentru sistemele informatice şi de comunica ii din M.A.I.  
 
2. În Planul Activitã ii de Prevenire 
  Inspec ia de Prevenire şi-a desf şurat activitatea având ca obiectiv general creşterea nivelului de protec ie a vie ii 
oamenilor, a propriet ii publice şi private împotriva efectelor incendiilor, dezastrelor, accidentelor şi a altor tipuri de risc.  

Pentru anul 2017 obiectivele principale ale Inspec iei de prevenire au fost concentrate în scopul desf şur rii 
activit ilor de prevenire a situa iilor de urgen , preponderent la unit ile administrativ teritoriale, institu iile publice, 

operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu, la obiective în care s-au desf şurat activit i socio-economice 
şi culturale la care au participat un num r mare de persoane sau  la care, cu prilejul activit ilor anterioare, au fost 
depistate deficien e grave şi/sau numeroase nereguli în aplicarea legisla iei specifice, exemplific m astfel: s li de 
spectacole şi întruniri, spitale, şcoli, unit i hoteliere, mari magazine şi depozite comerciale, unit i de cult, muzee, 

biblioteci, alte unit i cu mare afluen  de public, cât şi spre cele mai importante şi vulnerabile sectoare de activitate 
industrial  din zona de competen .  

În acest sens, pentru creşterea eficien ei activit ilor preventive, în anul 2017, sub coordonarea Inspectoratului 
General pentru Situa ii de Urgen , direc iile principale de ac iune s-au axat în principal pe:  

 Intensificarea eforturilor în întreprinderea demersurilor din competen a inspectoratului pentru autorizarea 
obiectivelor care func ioneaz  f r  autoriza ii de securitate la incendiu; 

 Întreprinderea tuturor m surilor necesare pentru autorizarea cl dirilor apar inând unit ilor şcolare;  
 Îmbun t irea colabor rii interinstitu ionale, între ISUJ şi autorit ile jude ene şi locale, pe segmentul prevenirii 

situa iilor de urgen , în sensul integr rii ac iunilor inspectoratului în ansamblul global al eforturilor pentru 
reducerea riscului la dezastre;  

 Creşterea nivelului de securitate la incendiu prin identificarea pe timpul controalelor a solu iilor tehnice necesar a 
fi puse în oper  la nivelul obiectivelor pentru intrarea în legalitate şi comunicarea acestora;  
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De asemenea, Inspec ia de Prevenire a ac ionat pentru determinarea autorit ilor administra iei publice locale şi 
conduc torilor operatorilor economici s  opera ionalizeze serviciile voluntare şi private pentru situa ii de urgen  raportat la 
criteriile de performan  specifice şi a desf şurat activit i  menite s  creasc  gradul de conştientizare public  a riscului 
producerii dezastrelor, prin implicarea în activit ile preventive a tuturor factorilor reprezentativi de la nivelul comunit ilor 
jude ene şi locale. 

Exercitarea autorit ii statului realizat  la nivelul I.S.U.J. Gala i prin activitatea Inspec iei de Prevenire, s-a 
materializat în anul 2017 prin inspec ii sau controale individuale, colective dar şi prin ac iuni de controale tematice 
inopinate. 

Am planificat şi desf şurat 780 inspec ii de prevenire, controale de fond şi tematice (fa  de 1135 în anul 2016), 
prin ac iune colectiv  sau individuale şi audituri de supraveghere la:  10 obiective de investi ii, 310 operatori economici, 
283 institu ii, 41 localit i, 6 obiective supuse controlului activit ilor care prezint  pericole de accidente majore în care sunt 
implicate substan e periculoase, 10 construc ii hidrotehnice, 1 punct de comand , 36 servicii voluntare pentru situa ii de 
urgen , 7 servicii private pentru situa ii de urgen , 1 serviciu privat pentru situa ii de urgen  constituit ca şi societate 
comercial , 13 audituri de supraveghere, precum şi 63 controale inopinate pentru verificarea instituirii permanen ei la 
unit ile administrativ teritoriale pe timpul fenomenelor meteorologice periculoase, pe timpul c rora au fost constatate 1711 
deficien e, cauze generatoare de incendii cât şi alte înc lc ri de la norme în domeniul situa iilor de urgen , fiind înl turate 
operativ 430 dintre acestea. 

Au fost organizate ac iuni de control tematic inopinat la unit i cu afluen  mare de public (cluburi, baruri, 
discoteci), dar şi în unit i sanitare, servicii private pentru situa ii de urgen  şi operatori economici cu un num r însemnat 
de salaria i, precum şi pentru verificarea instituirii permanen ei la unit ile administrativ teritoriale pe timpul fenomenelor 
meteorologice periculoase. 

Urmare a controalelor executate, inspectorii au aplicat un num r de 1073 avertismente şi un num r de 107 
amenzi în cuantum de 111.601 lei (fa  de 1315 avertismente şi un num r de 250 sanc iuni contraven ionale cu amend  în 
sum  de  352.700 lei în anul 2016). 

În anul 2017, la operatorii economici tip SEVESO din localit ile jude ului, s-au executat controale în domeniul 
ap r rii împotriva incendiilor şi protec iei civile la: 6 obiective supuse controlului activit ilor care prezint  pericole de 
accidente majore în care sunt implicate substan e periculoase. 

S-a acordat aten ia necesar  obiectivelor de investi ii, astfel încât, concomitent cu executarea lucr rilor de baz , 
s  fie realizate şi sistemele de protec ie împotriva incendiilor, sau amenaj rii şi dot rii ad posturilor proiectate, prev zute 
în documenta iile respective. 

În anul 2017 a fost aprobat  eliberarea unui num r de 72 avize şi 57autoriza ii (fa  de 106 avize şi 58 
autoriza ii în anul 2016) privind realizarea cerin elor esen iale de securitate la incendiu, cât şi a criteriilor de performan  
privind securitatea la incendiu specifice unit ilor comerciale, a celor de mic  industrie înfiin ate de întreprinz torii 
particulari, cât şi la diverse alte obiective ce s-au realizat sau sunt în curs de realizare. Dintre obiectivele amintite, au fost 
verificate obiectivele care prin complexitate, dimensiune şi concentrare a factorilor de risc, le-am considerat a fi mai 
importante.  

Din num rul total de 438 solicit ri în urma verific rii documenta iilor primite spre avizare / autorizare, un num r 
de 107 documenta ii au fost returnate ca necorespunz toare, precizându-le şi cauzele respingerii, concomitent fiind emise 
un num r de 176 adrese de neîncadrare în prevederile legii. 

În domeniul protec iei civile au fost eliberate un num r de 2 avize pentru lucr ri de investi ii, 4 acorduri pentru 
organizare jocuri de artificii, 2 avize de amplasare în parcel  şi 2 puncte de vedere la planuri de urbanism general, plan 
urbanistic zonal si plan urbanistic de dezvoltare, au fost actualizate 3 planuri de urgen  extern  la operatori de tip 
SEVESO.  

S-a acordat aten ia necesar  obiectivelor de investi ii, astfel încât, concomitent cu executarea lucr rilor de baz , 
s  fie realizate şi m surile de ap rare împotriva incendiilor, respectiv sistemele/instala iile de protec ie la incendiu 
prev zute în documenta ie, fiind emise un num r de 19 autoriza ii de securitate la incendiu pentru obiective care 
func ionau f r  acest act administrativ.  

La institu iile şi operatorii economici care au organizate servicii pentru situa ii de urgen  am efectuat 36 controale 
de îndrumare şi sprijin la serviciile voluntare pentru situa ii de urgen  din jude , 7 la serviciile private pentru situa ii 
de urgen , precum şi 1 la serviciu privat pentru situa ii de urgen  constituit ca şi societate comercial , executând 
nemijlocit 47 aplica ii şi exerci ii de interven ie cu ocazia acestor controale precum şi în cadrul unor controale tematice 
inopinate.  
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În anul 2017 cadrele inspec iei de prevenire au efectuat 512 exerci ii de evacuare în caz de incendiu, 38  exerci ii 
de alarmare publica în cadrul unit ilor administrativ teritoriale şi de evacuare în cazul producerii unei situa ii de urgen . 

Inspec ia de Prevenire, în anul 2017, a solu ionat 47 sesiz ri şi reclama ii ale cet enilor, activitatea de 
rezolvare desf şurându-se corespunz tor, în termenele legale, cu r spundere şi obiectivitate. În cazurile în care sesiz rile 
au intrat în competen a serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen , componenta preventiv  a acestora a fost implicat  în 
cercetarea la fa a locului, precum şi în desf şurarea unor ac iuni preventive ulterioare, sub coordonarea nemijlocit  a 
factorilor de decizie din cadrul U.A.T. –urilor . 

Pe linia inform rii preventive a popula iei în domeniul situa iilor de urgen , în anul 2017 au fost difuzate 
prin mass-media local : 25 articole, 9 apari ii în emisiuni radio, 9 apari ii în emisiuni TV, 1474 broşuri, 384 afişe, 8061 
pliante, atât în domeniul prevenirii incendiilor cât şi în domeniul protec iei civile. 

Am organizat şi desf şurat concursurile profesionale (faza jude ean ) cu serviciile private şi voluntare pentru 
situa ii de urgen  din obiective şi de la localit i şi concursurile tehnico-aplicative cu elevii „Prietenii Pompierilor” (faza 
jude ean ) şi „Cu Via a Mea Ap r Via a” (faza jude ean  şi faza na ional ). 

În concluzie, consider m c  ac iunile specifice de prevenire a situa iilor de urgen , prin num r, calitate şi 
orientare corespunz toare, au avut eficien  sporit  având în vedere categoriile de popula ie (elevi, studen i, salaria i, 
etc.) c rora au fost adresate. 

 

3. În Plan Mediatic 
Activitatea de informare şi rela ii publice, organizat  şi desf şurat  în concordan  cu prevederile concep iei 

generale elaborat  de c tre eşalonul superior, a pus accent în special pe informarea popula iei privind fenomenele 
poten ial generatoare de situa ii de urgen , cauzele acestora, efectele şi m surile de atenuare ce pot fi adoptate. 

Pe linie de comunicare intern , s-au întocmit şi transmis c tre subunit i şi UAT-uri, materiale informa ii de 
interes general, cu ocazia evenimentelor mai importante de peste an (Unirea principatelor, cutremurul din `77, ziua 
imnului, ziua mondial  a mediului etc.) informa ii despre celelalte arme din Ministerul Administra iei şi Internelor, dar şi din 
cadrul Ministerului Ap r rii. De asemenea, s-a participat la organizarea şi desf şurarea activit ilor din cadrul 
Concursurilor serviciilor profesioniste pentru situa ii de urgen  atât la faza pe inspectorat cât şi la faza zonal . 

Pe linie de comunicare extern  s-a asigurat, pe de o parte, consolidarea rela iei cu mass-media, iar pe de alta, şi 
comunicarea cu societatea civil .  

Principalul obiectiv urm rit a fost aducerea, cât mai aproape de cet ean, a informa iilor legate de prevenirea şi 
gestionarea situa iilor de urgen , pentru a-l preg ti în luarea, în cunoştin  de cauz , a deciziilor în acest domeniu, 
respectiv creşterea nivelului de conştientizare a popula iei privind riscurile cu care se confrunt , precum şi m surile de 
prevenire şi de atenuare a acestora. Pentru atingerea acestui deziderat, au fost utilizate cu eficien  şi abilitate toate 
canalele de diseminare a informa iei avute la dispozi ie. 

Pe parcursul anului 2017 au fost acredita i 26 reprezentan i a 18 mijloace media, dup  cum urmeaz : 12 
posturi de televiziune locale şi na ionale, patru posturi de radio, trei agen ii de pres  şi 4 cotidiane locale şi centrale. 

S-au realizat film ri şi fotografieri la principalele evenimente la care au intervenit structurile de interven ie din 
cadrul inspectoratului, acestea fiind mediatizate cu informa iile aferente în timp optim, cât şi la evenimentele din via a 
cotidian  din jude . 

Furnizarea informa iilor se face numai c tre reprezentan ii acredita i ai fiec rui mijloc de informare în mas , fie 
telefonic, fie prin buletinele informative transmise prin e-mail. 

 Au fost remise periodic un numar de 97 comunicate şi buletine de pres  care împreun  cu transmiterea 
telefonic  a informa iilor s-au materializate prin apari ia a 298 articole în presa scris , 230 ştiri, relat ri şi interven ii pe 
posturile de radio şi 280 reportaje şi apari ii pe posturile de televiziune, 11 emisiuni la care a fost prezent purt torul de 
cuvânt  şi 6 conferin e/briefinguri de pres . 

Pe parcursul anului 2017 s-a r spuns la 5 solicit ri scrise şi verbal la aproximativ  1650 cereri privind 
activitatea inspectoratului conform Legii 544/2001, cu respectarea normelor şi m surilor stabilite pentru protec ia 
informa iilor clasificate şi a datelor cu caracter personal. 

Totodat , s-au înregistrat 200 peti ii privind reclamarea unor înc lc ri ale normelor P.S.I şi 4 scrisori de 
mul umire (fa  de 321 peti ii - reclamarea unor înc lc ri ale normelor P.S.I şi 3 scrisori anonime în anul 2016). 
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Disfunc ionalitã i în Activitate   

 În realizarea şi asigurarea unui management performant al situa iilor de urgen , inspectoratul nostru este afectat 
şi de o serie de probleme, cum ar fi: 

 parcurgerea unui proces de îmbătrânire graduală şi sistematic  a efectivelor şi de pierderi de personal; 
 lipsa unui poligon de pregătire, cu o baz  material  adecvat , care s  asigure preg tirea personalului 

operativ. 
 gradul avansat de uzură al tehnicii de interven ie din dotarea inspectoratului, cu toate dotările noi care 

au avut loc încă un procent  10% din tehnica de interven ie are un grad avansat de uzură, în special autospecialele 
de lucru cu apă şi spumă, precum şi ambulan ele de tip „B” şi „C” din cadrul SMURD care au peste 10 ani 
vechime.  
 

Direc ii de Ac iune şi Obiectivele pentru Anul 2018 
 

 îndeplinirea sarcinilor şi misiunilor stabilite prin Programele prioritare de ac iune ale Ministerului Afacerilor 
Interne în conformitate cu Ordinul nr.70/2017 din 13.06.2017 privind aprobarea Planului de ac iuni pentru implementarea 
Strategiei de consolidare şi dezvoltarea a Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen  pentru perioada 2017-2019 şi 
a hot rârii nr. 951/15.12.2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltarea inspectoratului general pentru 
situa ii de urgen  pentru perioada 2016-2025. 

 eficientizarea colaborării cu autorită ile administra iei publice locale, institu iile deconcentrate şi 
descentralizate de specialitate, precum şi cu societatea civil , în vederea reducerii timpului de reac ie la interven ie prin 
angrenarea  tuturor for elor şi mijloacelor  de pe raza jude ului Gala i care au atribu ii, sau îndeplinesc, conform legii, func ii 
de sprijin pe linia prevenirii şi gestion rii situa iilor de urgen ; 

 asigurarea resurselor necesare şi alocarea acestora pân  la nivelurile de maxim  eficien  şi operativitate; 

 perfec ionarea activită ilor privind men inerea şi reducerea timpului de răspuns, prin mutarea Sec iei de 
Pompieri Gala i în oraşul Târgu Bujor şi înfiin area unui punct de lucru în raionul Sec iei de Pompieri Tecuci în localitatea 
Dr guşeni şi înființarea uni punct de lucru în localitatea Oancea. 

 amenajarea unui poligon de pregătire de specialitate conform prevederilor O.I.G. 1423/02.12.2013 pentru 
aprobarea instruc iunilor de organizare şi func ionare a punctelor de antrenament, poligoanelor şi bazelor de preg tire ale 
sericilor profesioniste pentru situa ii de urgen  – ISU 05. 

 constituirea unui stoc de echipamente şi materiale pentru opera ionalizarea, la nevoie, pe timpul 
gestion rii situa iilor de urgen  de amploare şi intensitate deosebit  a bazelor de opera ii; 

 continuarea programului de achizi ionare pentru aparatele de respira ie cu aer comprimat,  de măşti de 
protec ie individuale care pot fi folosite la acelaşi aparat de mai mul i servan i din cadrul subunit ilor de interven ie; 

 îmbunătă irea condi iilor de lucru pentru personalul unită ii prin  realizarea de noi investi ii la imobilele 
aflate în administrarea inspectoratului; 

 desfăşurarea activită ilor de prevenire a situa iilor de urgen ă, preponderent la unit ile administrativ 
teritoriale, institu ii publice, operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu, la obiective în care se desf şoar  
activit i socio-economice şi culturale la care particip  un num r mare de persoane sau la care, cu prilejul activit ilor 
anterioare, au fost depistate deficien e grave şi/sau numeroase în aplicarea legisla iei specifice; 

 continuarea demersurilor pentru reducerea numărului de obiective puse în func iune, care 
funcționează fără autoriza ie de securitate la incendiu; 

 transparen ă în lucru cu societatea civilă; 

 îmbun t irea capacit ii personalului inspectoratului pentru situa ii de urgen  de identificare a 
neregulilor/abaterilor de la normele de prevenire a incendiilor precum şi materializarea acestora în documentele de control; 
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 colaborarea cu structurile de răspunsîn creşterea nivelului de preg tire şi asigurarea securit ii pe timpul 
interven iilor la obiectivele cu risc;  

 conştientizarea managementului operatorilor economici de tip SEVESO asupra necesit ii creşterii 
gradului de siguran  industrial  prin folosirea celor mai bune tehnici disponibile, instituirea de m suri organizatorice şi 
dotare corespunz toare pentru minimizarea accidentelor în care sunt implicate substan e periculoase şi a  efectelor 
acestora; 

 crearea unei mentalită i adecvate la nivelul comunită ilor locale pentru cunoaşterea diferitelor tipuri de 
riscuri specifice, a m surilor de prevenire a acestora, precum şi a comportamentului de adoptat în cazul producerii lor prin 
intermediul urm toarelor campanii na ionale de informare şi educare preventiv :„S  fim o na iune preg tit !”, „Vreau s  fiu 
voluntar”, „F.O.C. - Fl c rile Omoar  Copii”, „R.I.S.C. – Renun . Improviza iile sunt catastrofale”; 

 creşterea nivelului de pregătire şi îndrumarea activă a personalului din serviciile voluntare pentru 
situa ii de urgen ă în ceea ce priveşte desf şurarea de activit i preventive specifice; 

 organizarea de activită i pentru stabilirea unor rela ii de comunicare permanente şi reale cu societatea 
civilă, realizarea unui parteneriat cu comunitatea locala şi promovarea imaginii institu iei în mass-media; 

 creşterea gradului de informare a popula iei şi a opiniei publice asupra atribu iilor legale, misiunilor, a 
m surilor de prevenire şi a conduitei de urmat pe timpul situa iilor de urgen . 
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Protec ia  mediului înconjurãtor 

 
 

 Agen ia de Protec ie a Mediului 
 

Agen ia pentru Protec ia Mediului Gala i este institu ie public  cu personalitate juridic , aflat  în subordinea 
Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finan at  de la bugetul de stat. APM 
Gala i emite acte de reglementare în domeniul protec iei mediului, în conformitate cu competen ele stabilite prin H.G. nr. 
1000/2012 şi prin alte acte normative în vigoare din domeniul protec iei mediului şi îndeplineşte la nivelul jude ului Gala i 
atribu iile ANPM. 

 n cadrulPlanului de măsuri prioritare pentru perioada 2016 - 2018 – Capitolul 22 Mediu,pe parcursul anului 2017, APM 
Gala i a monitorizat stadiul realiz rii m surii privind sistarea activit ii de depozitare în cadrul depozitului de deşeuri 
municipale Rampa Rateş Tecuci. Au fost întocmite rapoarte lunare, cu avizul Comisariatului Jude ean Gala i al G rzii 
Na ionale de Mediu, respectiv rapoarte trimestriale, cu avizul Agen iei Na ionale pentru Protec ia Mediului. Nu exist  
m suri restante la nivelul jude ului Gala i. 

 Execuţia bugetară la nivelul fiecărui trimestru – încadrarea în prevederile bugetare 

În anul 2017 A.P.M. Gala i a gestionat un buget de 2519,66 mii lei: 

Cheltuieli de personal  2157,58 mii RON    85,64 % 

Cheltuieli bunuri si servicii  362,08 mii RON   14,36 % 

Transferuri interne  0,00 mii RON  0,00 % 

Cheltuieli de capital  0,00 mii RON 0,00 % 

 Elaborarea şi implementarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu  
A.P.M. Gala i a început procesul de revizuire PLAM în 2016. Institu ionalizarea procesului s-a realizat prin emiterea 
Ordinului nr. 92/23.03.2016 de c tre Institu ia Prefectul Jude ului Gala i. Draftul documentului PLAM 2018-2022 a fost 
transmis grupului de coordonare în vederea finaliz rii procesului de revizuire. 

 Implementarea la nivel judeţean a planurilor şi programelor finanţate din bugetul de stat 
În conformitate cu protocolul semnat între Agen ia Na ional  pentru Protec ia Mediului şi Administra ia Fondului pentru 
Mediu, în perioada 10–19.10.2016, în cadrul Programului “Casa Verde” au fost primite 355 de dosare de finan are, suma 
solicitat  fiind de aprox. 2.131.048 lei. Beneficiarii au semnat 199 de contracte de finan are şi au depus 60 dosare de 
decontare pentru proiecte realizate în valoare total  de 361.882 lei, decontarea continuând şi în 2018. 

 Asigurarea accesului la informaţia de mediu şi implicarea în procesul de educaţie  

Activită i/ An 2016 2017 

Ac iuni de conştientizare/Lec ii educative 42/7 27/11 
Parteneriate educa ionale/Protocoale de colaborare  12/4 23/1 

Inform ri de pres / Interviuri 6/2 6 

Solicit ri de informa ii 298 324 

Peti ii/Sesiz ri 26 25 

 Obiective specifice 

 Domeniul deşeuri 
 În vederea întocmirii rapoartelor statistice la nivel european (CE/ EUROSTAT), au fost introduse în baza na ional  
privind deşeurile datele transmise de c tre 168 generatori de deşeuri, 24 operatori de salubritate, 17 operatori ai 
instala iilor de tratare a deşeurilor, 48 de operatori economici autoriza i pentru colectarea diferitelor tipuri de deşeuri i de 
c tre 6 operatori ai sta iilor de epurare or şeneşti din județul Galați (în 2017 a crescut nr. de operatori faț  de cei care au 
raportat în  anul 2016). 
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 În urma monitoriz rii lunare a cantit ilor de deşeuri generate i depozitate în depozitele din județul Galați s-a constatat 
o sc dere cu aproximativ 34% fa  de anul 2016. 
 Depozitul ecologic Tirighina deserve te municipiul Galați i comunele Smârdan, Vân tori, Tuluce ti, endreni i 
Brani tea. La sfâr itul anului 2017, gradul de ocupare al acestui depozit era de aproximativ 61%. 

 Începând cu 16 iulie 2017, activitatea de depozitare în cadrul depozitului neconform Rate -Tecuci a fost sistat . Astfel, 
de eurile generate de 56 de comune şi 2 oraşe din jude ul Gala i sunt transportate şi eliminate la depozitul ecologic din 
localitatea Muchea, jude ul Br ila. 
 În 2017, în jude ul Gala i au fost înregistra i 169 agen i economici autoriza i pentru colectarea diferitelor tipuri de 
ambalaje (faț  de 195 în 2016) şi 6 agen i economici care de in instala ii de reciclare autorizate (faț  de 9 în 2016).  
 În ceea ce priveşte extinderea sistemului de colectare selectiv  la nivelul jude ului Gala i, în 2017, în 41 de comune din 
jude  au fost organizate puncte de colectare selectiv  a deşeurilor în principal de tip plastic, hârtie şi carton. 
 În anul 2017 au fost aprobate 89 de formulare de transport deşeuri periculoase, cu 27 mai multe decât în 2016. Au fost 
transportate mai multe deşeuri periculoase decât în anul 2016 c tre instala ii de valorificare/eliminare din jude ul Gala i, şi 
anume 5899 t fa  de 4333 t. 

 Domeniul conserv rii naturii 
În jude ul Gala i sunt declarate17 arii naturale protejate de interes național, 19 situri de importanț  comunitar  i Parcul 
Natural Lunca Joas  a Prutului Inferior (8247 ha), administrate de custozi i ANANP (Agenția Național  a Ariilor Naturale 
Protejate). 

 Domeniul reglement ri 
Au fost optimizate activit ile de emitere a actelor de reglementare şi s-au aplicat procedurile specifice şi legisla ia de 
mediu în vigoare: 

Acte de reglementare/ Activită i specifice/ An 2016 2017 

Solicit ri acte de reglementare 2880 3466 

Acte de reglementare emise 2793 3350 

Acte de reglementare anulate/suspendate 15 18/2 

Organizare şedinte CAT/CSC 52/26 51/24 

Dezbateri publice 13 7 

Verific ri amplasamente 753 605 

Verific ri pentru conformarea cu prevederile AIM 11 13 
Ac iuni de verificare a implement rii Directivei SEVESO  10 7 

 Domeniul controlul polu rii industriale  
În jude ul Gala i au fost inventariate 15instala iice intr  sub prevederile Directivei IED, autorizate dup  cum urmeaz : 
 5 instala ii pentru creşterea intensiv  a p s rilor: SC VANBET SRL – ferma Buceşti, comuna Iveşti, SC AVICOLA SA 
BUZ U - ferma 7 Tuluceşti, SC CONDOR SA Matca, SC VANBET SRL – ferma Furcenii Noi, com. Cosmeşti, SC 
VANBET SRL – ferma Movileni; 

 1 instala ie pentru fabricarea zah rului: SC SORGSIR SRL (fosta SC ZAH RUL LIEŞTI SA); 
 2 instala ii cu profil chimic: SC PROFILAND SRL,  SC LINDE GAS SRL;  
 1 instala ie de ardere cu o putere termic  nominal  mai mare de 50 MW: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE 
GALA I SA; 
 3 instala ii cu profil de produc ie si prelucrarea metalelor: SC ARCELORMITTAL GALA I SA, SC DAMEN 
SHIPYARDS, SC PROFILAND STEEL SRL;  

 1 instala ie cu profil incinerare deşeuri periculoase: SC DECINERA SA (în cursul anului 2017 instala ia de incinerare 
nu a func ionat). 
 2 instala ii cu profil tratare deşeuri periculoase şi depozitare deşeuri nepericuloase: SC OMV PETROM SA – sta ia de 
bioremediere şi depozit deşeuri nepericuloase Smârdan, Serviciul Public ECOSAL Gala i–depozit de deşeuri 
nepericuloase.  
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 Domeniul zgomot ambiant 
În vederea îndeplinirii obliga iilor de raportare ale României la Comisia European , CN APDM SA a finalizat Hărţile 
strategice de zgomot pentru portul Galaţi şi rapoartele aferente acestora, care au fostaprobate prin Ordinul Ministrului 
Transporturilor nr. 1471/05.10.2017. 
Pentru aglomerarea Gala i, Ministerul Mediului  a  solicitat Prim riei Municipiului Gala i complet ri/clarific ri la 
documenta ia aferent  H r ilor strategice de zgomot. Dup  transmiterea documenta iei completate, aceasta va fi analizat  
în cadrul Comisiei înfiin ate la nivelul APM Gala i în vederea verific rii respect rii cerin elor legisla iei specifice în vigoare. 

 Domeniulmonitorizare integrat  a factorilor de mediu 

 Supravegherea calit ii aeruluis-a realizat prin intermediul a 5 sta ii automate de monitorizare, amplasate la nivelul 
municipiilor Gala i (4) i Tecuci (1). 
Conform Legii privind calitatea aerului înconjur tor nr. 104/2011, în 2017, nu s-au semnalat dep şiri ale valorilor limit  la 
poluan ii monitoriza i, cu excep ia ozonului, la care s-au nregistrat 5 dep iri, ca urmare a condi iilor meteo deosebite de 
temperatur , radia ie solar  ridicat  şi calm atmosferic, care au favorizat producerea şi acumularea ozonului. Nu s-a 
dep şit num rul maxim permis de 25 de zile într-un an calendaristic.  
 Supravegherea calit ii apei i a solului 
Evaluarea calit ii acestor factori de mediu s-a realizat conform programului de monitorizare al Laboratorului pentru anul 
2017, precum şi la solicitarea agen ilor economici pentru conformarea cu actele de reglementare. Probele analizate s-au 
ncadrat n limitele admisibile prev zute n legisla ia n vigoare. 
 Supravegherea radioactivit ii mediului  
La nivelul jude ului Gala i, radioactivitatea mediului se monitorizeaz  permanent prin m sur tori beta globale specifice de 
aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice totale şi precipita ii atmosferice, ap  brut , sol şi vegeta ie, precum şi prin 
m sur tori automate de doz  gamma absorbit  în aer. 
Activit ile specifice beta globale şi doz  gamma extern  determinate în cursul anului 2017, nu au dep it limitele de 
aten ionare stabilite de CNCAN. 
 Supravegherea zgomotului ambiant 
Re eaua de monitorizare este format  din 16 puncte de monitorizare reprezentând artere rutiere, parcuri i pie e.  
Conform STAS 10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, s-au înregistrat 35 
dep şiri ale nivelului de zgomot maxim admisibil, din care 4 la parcuri i 31 la artere rutiere. 
 
Probleme de mediu 

 Lipsa unui “Sistem de management integrat al de eurilor în jude ul Gala i” 
În vederea ob inerii acordului de mediu, Consiliul Județean Galați a depus în 18.04.2017 la APM Galați, documenta ia 
pentru Sistemul de management integrat al de eurilor în județul Galați.  Proiectul se afl  în procedur  de reglementare. 
 Situaţia depozitelor de deşeuri  

La depozitul neconform de deşeuri municipale Rateş Tecuci a fost sistat  depozitarea de eurilor  începând cu data de 17 
iulie 2017. 
Din 2017, deşeurile generate de 56 de comune şi 2 oraşe din jude ul Gala i sunt transportate şi eliminate la depozitul 
administrat de SC Tracon SRL din localitatea Muchea, jude ul Br ila. Aceast  solu ie este una provizorie, în limita 
capacit ii disponibile declarate de operatorul depozitului. 
 Depozite industriale nepericuloase aflate în lista de infringement (Curtea Europeană de Justi ie Cauza 2012/2007) 

În aceast  situa ie se afl  dou  depozite de deşeuri industriale aflate în proprietatea SC ELNAV SA respectiv a SC ISPAT 
Sidex SA (în prezent, ARCELORMITTAL GALA I SA). 
-SC Elnav SA se afl  în procedur  de faliment, iar problema închiderii depozitului a fost preluat  de lichidatorul judiciar 
SIERRA Quadrant care a înaintat la APM Gala i o solicitare pentru ob inerea acordului de mediu pentru proiectul 
“Închiderea depozitului de deşeuri nepericuloase-Halda de zgur ”. Proiectul este în procedur  de reglementare. 
- În cazul SC ISPAT Sidex SA (în prezent ArcelorMittal Galați SA), zgura de pe hald  este procesat  în vederea 
recuper rii fierului vechi de diferite categorii, iar parte din aceasta este valorificat  ca subprodus. ArcelorMittal Gala i SA a 
comunicat APM Gala i c  analizeaz  posibilitatea reconsider rii termenului final de închidere a depozitului de deşeuri 
nepericuloase halda de zgur , urmând ca, în perioada urm toare s  demareze procedurile de contractare a unui studiu de 
fezabilitate în vederea g sirii celei mai bune solu ii pentru închiderea Haldei de zgur . 
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  Comisariatul Jude ean al Gãrzii Na ionale de Mediu 
 
Comisariatul Județean Galați al G rzii Naționale de Mediu - organ de specialitate al administrației publice, a 

acționat potrivit atribuțiilor ce-i revin pentru asigurarea controlului implement rii profesioniste, uniforme şi integrate a 
politicii Guvernului de aplicare a legisla iei na ionale armonizate cu cea comunitar  în domeniul protec iei mediului. 

În acest sens, în perioada ianuarie – decembrie  2017, Comisariatul Galați al G rzii Naționale de Mediu  a 
desf urat: 

 587 inspecții planificate; 

 828 inspecții neplanificate, care au inclus: 298 inspecții pentru verificarea modului de respectare a condițiilor 
impuse în actele de reglementare, 12 inspecții efectuate urmare a autosesiz rilor, 70 inspecții pentru cercetarea 
i soluționarea sesiz rilor i reclamațiilor primite din partea cet țenilor vizând înc lcarea actelor normative în 

domeniu, 1 inspecție pentru investigarea unor accidente cu impact asupra mediului, 216 controale tematice 
dispuse de Comisariatul General al G rzii Naționale de Mediu Bucure ti, 2 controale pentru identificarea de 
obiective noi, 4 inspecții pentru verificarea legalit ții emiterii actelor de reglementare, 116 inspecții pentru 
verificarea realizarii m surilor dispuse anterior, 109 inspecții cu alte autorit ți; 

 acțiuni de educație ecologic  desf urate de Ziua Mediului, de Ziua Naţională aGărzii de Mediu, precum i în 
cadrul campaniei Let’s do it Romania! – România curată!, având drept scop promovarea unei educa ii în spiritul 
securit ții mediului, protejarea spațiilor verzi, colectarea  selectiv  a de eurilor, care s  aduc  o schimbare de 
atitudine în comunitatea local  pentru protejarea naturii. 

Activitatea de control 
Comisariatul Județean Galați al G rzii Naționale de Mediu a desf urat in perioada analizat  un numar total de 

1.421 acțiuni de inspecție i control. 
Principalii indicatori care dimensioneaz  activitatea Comisariatului Județean Galați al G rzii Naționale de Mediu 

în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017: 

Nr 
crt 

Denumire indicator UM 01.01-31.12.2017 01.01–31.12. 2016 
2017/20

16 
(%) 

1. 
Nr. total acțiuni de control planificate 
desf urate 

nr. 587 581 101 

2. 
Nr. total acțiuni de control neplanificate 
desf urate 

nr. 
828 806 103 

3. Nr. de sancțiuni contravenționale aplicate nr. 141 200 71 

4. Valoarea total  a amenzilor aplicate mii lei 753 917,5 82 

6. Nr. sesiz ri i reclamații analizate nr. 159 69 230 

7. Nr. polu ri accidentale validate, înregistrate 
nr. 

1 1 100 

8. Nr. plângeri penale formulate nr. 0 0  
 

Activitatea de inspecție i control s-a desf urat atât în domeniul controlului poluării, incluzând i domeniul 
substan elor şi preparatelor periculoase, cât i în domeniul controlului biodiversităţii şi al ariilor naturale protejate. 

 

Denumire domeniu 
Numar acțiuni de control 

2017 2016 

Controlul polu rii 1.246 1.201 

Biodiversitate i arii naturale protejate 175 186 

 

Acțiunile tematice de control au vizat domenii cu impact deosebit asupra factorilor de mediu, dintre care exemplific m : 

 Starea de salubrizare a cursurilor de ap  i c ilor de comunicații; 
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 Exploatare forestier ; verificarea aplic rii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 (E.U.T.R.);  
 Modul de administrare a ariilor naturale protejate;  
 Prevenirea i combaterea braconajului piscicol;  
 Verificarea gr dinilor zoologice; 
 Verificarea exploat rilor sub form  de cariere, balastiere, stații de sortare-concasare; 
 Verificarea respect rii Regulamentului 1906/2006 (REACH) i Regulamentului 1272/2008 (CLP); 
 Verificarea realiz rii obligațiilor de mediu privind închiderea i urm rirea postînchidere de c tre operatorii depozitelor 

neconforme care i-au sistat activitatea; 
 Verific ri repetate privind incendierile de miri ti, cu impact negativ asupra solului i atmosferei; 
 Verificarea respect rii prevederilor legislației în vigoare de c tre operatorii economici care desfa oar  activit ți de 

import de euri, export de euri, inclusiv de c tre operatorii economici care dețin calitatea de comercianți/ brokeri, 
valorificatori de de euri de import. 

În cadrul acțiunilor de control s-a verificat i respectarea obligatiilor c tre Fondul de Mediu de c tre operatorii economici.         

Situa ii deosebite întâmpinate în anul 2017 în activit ile de inspec ie şi control: 
 modul de gestionare a deşeurilor, respectiv: 

- Halda de deseuri industriale nepericuloase aparținând SC ELNAV SA ; 
- nefinalizarea elimin rii tuturor deşeurilor de pe amplasamentul Uzinelor Cocso-Chimice nr. 1 şi nr. 2 din 

cadrul SC ARCELORMITTAL GALATI SA; 
- dezafectarea parțial   sau total  a instalațiilor închise sau oprite temporar; 
- depozitarea necontrolat  de deşeuri în zonele rurale, dup  închiderea spa iilor de depozitare din zon  ;  
- gestionarea necorespunz toare  a biode eurilor i a de eurilor inerte; 
- autoritatea public  local , prin serviciul de salubritate, nu a asigurat reglementarea activit ii de colectare 

şi valorificare a deşeurilor din construc ii şi demol ri – ceea ce duce la situa ii frecvente de depozit ri 
necontrolate ale acestora; 

 societ i intrate în insolven /lichidare/faliment f r  a notifica/solicita la APM Gala i obliga ii de mediu la încetarea 
activit ii; 

 legisla ia specific  de mediu nu este în concordan  cu legea insolven ei – în sensul c  nu sunt clare obliga iile de 
mediu ale administratorului judiciar/lichidatorului ;   

   Consiliul Local – în calitate de titular de proiect – nu a finalizat implementarea componentei proiectului integrat de 
management al deşeurilor privind colectarea selectiv  a deşeurilor la nivelul municipiului Gala i.  
 

Prioritatea în rezolvarea problemelor identificate este urm toarea: 
 Realizarea parametrilor din planul anual de activitate. Concomitent se preconizeaz  cre terea eficienței i calit ții 

actului de control, reflectat  in soluționarea unui num r cât mai mare de aspecte de mediu constatate, care au impact 
negativ asupra mediului i asupra st rii de confort i s n tate a populației, atingerea priorit ților GNM i a țintelor de 
mediu ce deriv  din aplicarea directivelor Uniunii Europene. 

 Referitor la SC ARCELORMITTAL GALATI SA – urmare a controalelor planificate efectuate în anul 2017: 
- urm rirea modului de punere în siguran  a tuturor instala iilor oprite sau care se vor opri; urm rirea 

dezafect rii/ demolîrii unor instala ii oprite anterior – gestionarea deşeurilor rezultate în urma 
dezafect rii;  

- urm rirea cu prec dere a calit ții  apelor uzate tehnologice evacuate de la GA - Furnale i Oțel rii în 
vederea asigur rii condițiilor corespunz toare privind starea tehnic  corespunz toare a iazului 
tehnologic M lina Nord; 

- executarea lucr rilor de decolmatare a iazului decantor M lina Sud pentru funcționarea în siguranț ; 
 Prevenirea polu rilor accidentale; 
 Colaborarea mai sus inut  cu alte autorit i, în conformitate cu protocoalele încheiate; 
 Diseminarea informa iilor c tre mass-media; 

 Urm rirea realiz rii obiectivelor în vederea atingerii țintelor pentru colectarea DEEE-urilor; 
 Modul de exploatare a rezervelor minerale din albia r. Siret; 
 Acordarea unei atenții permanente ariilor protejate, biodiversit ții i biosecurit ții acestora; 
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 Identificarea unor noi poten iali poluatori. 
 Susținerea juridic  a comisarilor, la incheierea actului de control, printr-un sistem de consultare operativ ; 
 Cre terea gradului de preg tire profesional  prin: 

 identificarea nevoilor de pregatire profesional  i transmiterea periodic  a acestor informații forurilor de 
conducere centrale in vederea organiz rii de cursuri de pregatire profesional ; 

 însu irea legislației nou ap rute în domeniu; 
 desf urarea acțiunilor tematice de control cu analizarea în prealabil a legislației incidente. 

Pentru anul 2018,  în vederea unei mai bune organiz ri a activit ții, consider m c  se impune: 
 Reînnoirea protocoalelor de colaborare cu toate instituțiile din plan local care particip  la acțiuni de control în domeniul 

mediului, completate cu prevederi clare referitoare la fluxul informațiilor de mediu, care trebuie s  circule în ambele 
sensuri; 

 Colaborarea cu ISJ in vederea promov rii in rândul elevilor a acțiunilor de cunoa tere i respectare a prevederilor 
legislației de mediu; 

 Înt rirea colabor rii instituționale în Comisiile de Avizare Tehnic , dezbateri publice cu APM, pentru îmbun t țirea 
actelor de reglementare (acorduri, avize, autorizații); 

 Colaborarea mai intens  cu SGA Galați pentru îmbun t țirea calit ții indicatorilor apelor de suprafaț  i subterane; 
 Intensificarea controalelor comune cu Poliția de Frontier  i Jandarmeria în scopul combaterii braconajului, a t ierilor 

ilegale de arbori; controale în punctele de frontier ; 
 Intensificarea colabor rii cu Garda Financiar  pentru respectarea obligațiilor ca tre Fondul de mediu;      
 Desf urarea de acțiuni pentru identificarea de noi operatori economici care prin activitatea desfa urat  pot avea un 

impact negativ asupra mediului; 
 Respectarea principiilor transparenței, eficacit ții i eficienței de c tre personalul CJ Galați - GNM; 
 Continua perfecționare a personalului CJ Galați - GNM prin participarea la toate cursurile de preg tire profesional  

organizate de forurile centrale i locale de mediu i de instituțiile de înv ț mant superior. 
 
 
 

 Sistemul de Gospodãrire a Apelor 

 Sistemul de Gospodãrire a Apelor Galați este subunitate, fãrã personalitate juridicã, a Administrației Bazinale de 
Apã Prut - Bârlad, filialã a Administrației Naționale „Apele Române”, înființatã prin Legea 400/2005, care aprobã O.U.G. nr. 
73/2005, care modificã i completeazã O.U.G. nr. 107/2002.  

Sistemul de Gospodãrire a Apelor Galați administreazã bazinele hidrografice inferioare ale râurilor Prut, Bârlad, 
Siret cu afluenții de stânga i sectorul fluviului Dunãrea cuprins între confluența cu râul Siret i confluența cu râul Prut i îşi 
desfãsoarã activitatea pe teritoriul a trei jude e: Gala i, Vrancea i Bacãu. 

Sistemul de Gospodãrire a Apelor Gala i îndepline te atribu iile Administrației Naționale „Apele Române” pentru 
gospodãrirea apelor în spa iul hidrografic administrat, în domeniile implement rii politicilor de mediu, legisla iei şi 
reglement rilor în vigoare. 

Cu personalul propriu, Sistemul de Gospod rire a Apelor Galați executã anual lucrãri de întreținere curentã i 
reparații în regie proprie la lucrãrile cu rol de apãrare împotriva inundațiilor din administrare, activitãți de urmãrire a 
comportãrii în timp a lucrãrilor hidrotehnice, mãsurãtori i studii topografice, pe baza cãrora se întocmesc propunerile de 
lucrãri pentru remedierea deficiențelor i aducerea la parametrii optimi ai lucrãrilor: 370 km îndiguiri, 155 km albii 
regularizate, 34 km consolidãri şi apãrãri de maluri. 

Sectoarele de dig sau eroziunile de mal care necesitã lucrãri de repara ii cu valori mari, fac obiectul Programului 
de Investiții al Administrației Bazinale de Apã Prut – Bârlad. 
 Starea tehnic  şi func ional  a lucrãrilor de îndiguire este bun ; nu s-au semnalat denivel ri pronun ate ale 
coronamentelor digurilor, alunec ri de taluzuri, fiind asigurat  astfel continuitatea liniilor de ap rare. 

În cursul anului 2017, la digurile de ap rare de pe râurile Siret, Bârlad, Prut, Suhu, Geru, Berheci i pe fluviul 
Dunãrea s-au efectuat lucrãri de întretinere curentã constând în: 
- cosiri mecanice pe o suprafa  de 553,4 ha i cosiri manuale pe o suprafa  de  322,7 ha ale covorului vegetal de pe 
diguri i albii regularizate reprezentând un procent de 150% fa  de anul 2016; 
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- vopsitorii şi zugr veli a barierelor, bornelor, dispozitivelor i instalațiilor din re eaua de observații i a echipamentelor 
hidromecanice de la subtraversãri: 1553 mp, respectiv 1895 mp, reprezentând un procent de 117% fa  de anul 2016; 
- t ierea vegeta iei lemnoase din albia minor : 1027,4 sute mp, reprezentând un procent de 119% fa  de anul 2016. 

Prin Planul Tehnic s-au realizat în anul 2017 lucr ri de repara ii în regie proprie  la urm toarele obiective din 
administrare: 

1.”Amenajare rau Barlad si afluenti aval Negresti, judetul Galati”: 
- consolidare de mal pe râul Bârlad MS la km 1+600 – 1+800 pe o lungime de 210 m şi recalibrare albie pe o 

lungime de 210 m,cu un volum de terasamente total de 6,3 mii mc, anrocamente 624 mc, transport p mânt 3978 to; 
- consolidare de mal pe râul Bârlad MS la km 2+650 – 2+800 pe o lungime de 152 m şi recalibrare albie pe o 

lungime de 152 m,cu un volum de terasamente total de 6,8 mii mc, anrocamente 449 mc, transport p mânt 1656 to; 

2.“Amenajare pentru irigatii Câmpia Covurlui, regularizare Valea Suhurlui, judetul Galati”, - refacere profil dig pe o lungime 
de 2978 m, cu un volum total de terasamente de 9,2 mii mc. 

Lucr rile de repara ii în regie proprie reprezint  un procent de 114% fa  de lucr rile realizate în anul 2016. 
 
Pe cursurile de ap  Suhu, Gologanu şi Bujoru, au fost realizate lucr ri de asigurare a capacit ii de transport a 

albiilor minore pe cursurile de apã neamenajate pe o lungime de 11,2 km, cu un volum total de terasamente de 137,3 
mii mc şi consolid ri vegetative pe o lungime de 0,3 km, reprezentând un procent de 180% fa  de anul 2016. 

În Planul Tehnic pe anul 2018, Sistemul de Gospod rire a Apelor Galați are cuprinse lucr ri de repara ii în regie 
proprie la obiectivele din administare, constand în consolid ri de mal, reprofil ri albii şi supraîn l ri de dig, dar şi lucr ri de 
asigurare a capacit ii de transport a albiei minore a cursurilor de ap  Lozova, Negrea, Gologanu, Zeletin, Bujoru i 
Chineja.  

Principalele probleme sunt datorate faptului c  Agen ia Na ional  de Îmbun t iri Funciare - Filiala teritorial  
Moldova Sud nu ob ine fonduri de investi ii pentru reabilitarea amenaj rilor cu lucr ri de combatere a eroziunii solului. 
Lucr rile de IF din Amenaj rile de CES sunt complet sau par ial degradate, nemaiîndeplinindu-şi rolul pentru care au fost 
executate. În aceste condi ii precipita iile toren iale c zute antreneaz  de pe versan i o cantitate important  de material 
solid care colmateaz  emisarul, respectiv firele de vale sau cursurile de ap . 

Prin programul de investi ii al A.B.A. Prut – Bârlad, în anul 2018 sunt în derulare urmãtoarele lucrãri de investiții: 
 1. Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea - confluen a cu fluviul Dun rea, jud. Gala i - HG 1038/2000 - consolidări 
de mal; 
2. Reabilitare Dig râu Prut în incinta Brate ul de Jos, județul Galați – consolidări de mal. 

 La ac iunea de verificare a lucr rilor cu rol de ap rare împotriva inunda iilor f cuta de reprezentan ii M.A.P.- 
D.A.P.P., A.B.A. Prut – Bârlad, S.G.A. Gala i, Institu ia Prefectului, I.S.J.U. Gala i, din anul 2017, au  fost verificate lucrãrile 
prezentate în lista de mai jos, urmãrindu-se: asigurarea continuit ii liniilor de ap rare, starea tehnic  şi func ional  a 
barajelor,  modul de între inere al coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces şi a zonelor dig-mal, existen a bornelor, 
barierelor, mirelor de ape mari şi modul de între inere al acestora, starea func ional  a lucr rilor de traversare (m suri luate 
pentru dezafectarea celor nefunc ionale şi pentru punerea în siguran  a instala iilor de închidere a acestora), modul de 
intre inere a canalelor de preluare a infiltra iilor la diguri, dup  caz.  
- Îndiguire Bãdãlan – fluviul Dunãrea 
- Îndiguire râu Siret – Supraîn l are dig mal stâng râu Siret în zona localit ii Şendreni  
- Nod hidrotehnic Munteni 
- Îndiguire râu Prut – sectorul Brate ul de Jos 
- Acumularea G iceana: 
- Acumularea M lina 
- Acumularea Pripone ti. 

Pentru fiecare din deficien ele constatate s-au propus m suri de remediere cu termene şi responsabilit i stabilite 
de comun acord de c tre to i membrii comisiei de verificare: 
- Supravegherea zonelor critice şi asigurarea for elor şi mijloacelor necesare în eventualitatea prognoz rii unor creşteri 
importante de debite în perioada iarn -prim var   2018;                                        
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- Continuarea colabor rii cu U.A.T.-urile în vederea execut rii lucr rilor de recalibrare şi reprofilare a albiilor cursurilor de 
ap   în special în zona localit ilor, în func ie de prioritate.                       
- A.B.A. Prut-Bârlad - S.G.A. Galați în calitate de beneficiar va urm ri derularea lucr rilor de execuție a consolid rii în zona 
Giurgiule ti.   
- Readucerea secțiunii de scurgere la parametri proiectați a cursului de ap  r. Bârlad, mal stâng, km 41+100-41+450. 
- Corelarea eforturilor între structurile ce admistreaz  lucr rile de CES în vederea obținerii st rii de siguranț  pe tot bazinul 
hidrografic, astfel încât s  se obțin : 

- eliminarea sursei de colmatare a cursurilor de ap  
- aducerea cursurilor la parametrii proiectați 
- m rirea timpului de concentrare a viiturilor pe versanți 

 - m rirea capacit ții de retenție în zonele cu torențialitate ridicat . 
- Reprofilarea i recalibrarea albiei râului Zeletin în zona eroziunii de mal din comuna Podu Turcului. 

Probleme legate de calitatea apelor : 
1. Poluarea apelor cauzata de aglomerarile umane: 
  - Procentul redus a popula iei racordate la sisteme de colectare şi epurare a apeloruzate/func ionarea 
necorespunz toare a sta iilor de epurare. 
2. Poluarea apelor cauzat  de activit ile agricole: 
  - Poluarea apelor de suprafa  şi subterane cu nitra i; 
  - Creşterea animalelor, gestionarea gunoiului; 
  - Pesticide, erbicide, fertilizatori; 
3. Poluarea apelor cauzat  de activit ile economice: 
  - Poluarea cu substan e periculoase; 
  - Defriş ri; 
  - Piscicultur ; 
  - Turism, agrement; 
  - Extragerea de materiale de construc ie din albie; 
4. Probleme legate de fenomene extreme: 
  - Frecvența i intensitatea mare a precipitațiilor; 
  - Perioade îndelungate de secet  pedologic ; 
  - Distrugerea lucr rilor de combatere a eroziunii solului din bazinele hidrografice; 
  - Necorelarea lucr rilor care se execut  pe versanți cu lucr ri de agrotehnic  antierozional ; 
  - Repartiția neuniform  a cantit ților de precipitații în lun . 

 
 
 
 A.N.I.F. Filiala Teritorialã de Îmbunãtã iri Funciare Moldova Sud 

Începând cu 26.01.2015 Filiala Teritorial  de Îmbun t țiri Funciare Moldova Sud  îşi desf oarã activitatea de 
exploatare, întreținere i reparații ale amenaj rilor de îmbun t țiri funciare, în baza Legii 138/2004, republicat  cu 
modific rile i complet rile ulterioare, pe 3 județe i anume: Galați, Bac u i Vaslui. 

La nivelul județului Galați, activitatea se desf oar  prin intermediul a unei unitã i de administrare i anume U.A. 
Galați .  

Situa ia suprafe elor amenajate cu lucr ri de IF la 31.12.2017 pe județul Galați este similar  celei de la 
31.12.2016 i se prezint  astfel: 

Unitatea de administrare / 
Denumirea amenajare 

Irigații 
(ha) 

 Desecare 
(ha) 

 CES 
(ha) 

 

 Brut  Net  Brut  Net  Brut  Net  
GALA I SUD 120786 120405 51258 42757 71463 69573 
Câmpia Covurlui 115675 115322 39161 31057 71463 69573 
Brate ul de Sus 5111 5083 12097 11700 0 0 
TG. Bujor 16647 16589 7960 6298 89757 84805 
Câmpia Covurlui -Bujoru 0 0 0 0 74885 71061 
Tecuci Nicore ti 16647 16589 7960 6298 14872 13744 
Total Filial  137433 136994 59218 49055 161220 154378 
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Suprafe e contractate i irigate în anul 2017 comparativ cu 2016: 

1.  În amenaj rile administrate de ANIF 
Specificații 2016 2017 

Suprafețe contractate (ha) 36.861,1 92.981,0 
 

Suprafețe irigate total(ha) : 
 

22.299,0 
 

22.296,0 
 

Din care: Ud. I (ha) 10.775.0 
 

13.674.0 
 

2. Suprafețe în afara celor administrate de ANIF 
 Total U.A. Galați 2453 ha, din care: 
 FOUAI Vame  Siret 675 ha; 
 FOUAI Folte ti  Prut 1778 ha.  
 

I. Lucrãri de între inere i repara ii realizate în amenaj rile de îmbun t țiri funciare în anii 2016-2017: 
Anul 2016 

În anul 2016 s-au realizat urm toarele lucrãri: 

 Exploatare sta ii de pompare de desecare în baza comenzilor beneficiarilor de teren. Astfel s-a evacuat prin 
pompare un volum de 19.729 mii mc, cu un consum de 601.51 MWh in suma de 300.684.08 lei; 

 Pe lâng  lucr rile de asigurare a securit ții i integrit ții patrimoniului: a sediilor, cantoanelor, stațiilor i plantațiilor 
antierozionale pentru care s-a alocat suma de 1.139.525.92 lei, s-au mai realizat lucrari de intreținere i reparații, 
dupã cum urmeazã:  

 Reparații statii pompare: 
 SPE 1-3  din Amenajarea Campia Covurlui, in valoare de 18.927,82 lei;  
 Lucrari de PIF a statiilor de pompare din Campia Covurlui, Brates si Tecuci Nicoresti 

în valoare de 37.142 lei; 

 Repara ii instala ie electricã SRPE 2 Draculesti in valoare de 2.386 lei; 
 Realizãri amenajamente tehnice la UATargu Bujor, in valoare de 13.650 lei; 
 Închiriere excavator şi transport la UA Gala i Sud în valoare de 4.320 lei; 
 Verificare centralã termicã la sediu în valoare de 1.992 lei; 
 Eliberare de certificate de racordare electricã, în valoare de 1.144 lei; 
 Autorizare electricieni, în valoare de 7.150 lei. 
 În cursul anului 2016 s-au eliberat un num r de 111 avize i acorduri tehnice. 

Anul 2017 
În anul 2017 s-au realizat : 

 Exploatare sta ii de pompare de desecare în baza comenzilor beneficiarilor de teren. Astfel s-a evacuat prin 
pompare un volum de 22.204 mii mc, cu un consum de 694,293 MWh in suma de 330.670,13 lei; 

 Pe lâng  lucr rile de asigurare a securit ții i integrit ții patrimoniului: a sediilor, cantoanelor, stațiilor i plantațiilor 
antierozionale pentru care s-a alocat suma de 1.134.329.41 lei, s-au mai realizat lucrãri de întreținere i reparații, 
dupã cum urmeazã:  

 Reparații statii pompare: 
 SPE 4-1 i SPE 3-1 din Amenajarea Campia Covurlui, in valoare de 45.700,73 lei;  

 Lucrari de PIF a sta iilor de pompare din Campia Covurlui, Tecuci Nicore ti in valoare 
de 343.083,31 lei; 

 Refacerea capacit ții de evacuare a stației SPRE Ghimia in valoare de 125.210,07 lei; 
 Remediere avarie accidental  SPA Ion e ti, în valoare de 15.475,57 lei; 
 Reparații instalații hidromecanice la SPA Dun re, în valoare de 63.307,94 lei. 

 Verificare centrala termica la sediu in valoare de 1.992 lei; 
 In cursul anului 2017 s-au eliberat un num r de 88 avize i acorduri tehnice. 
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 Lucr ri de decolmatare CE S r țel i Dezafectare SRPA 0 Vân tori, în valoare de 
35.044,70 lei. 

 
 
II . Lucrari de investitii  

A) În anul 2016 s-au derulat lucr ri cuprinse în programul de investi ii, dup  cum urmeaz :   
S-au continuat lucrarile începute în 2015 la urm toarele obiective de investi ii: 

1. « Reabilitarea staţiilor de desecare SPE Lieşti, SPE 2-1, SPE 3-1, SPE 4-1, SPE  Valea Gerului, din  

Lunca Siret, AHC- Câmpia Covurlui» Jud. Galaţi, s-au executat lucrari de  în valoare de  2.499.741 lei, din 
valoare aprobata de 2.500.000 lei ; 
2. « Schimbarea solutiei de alimentare Campia Covurlui », in valoare de 389.251.32 lei, din valoarea 

aprobata de 420.000 lei. 
 
B) In anul 2017 
1. În anul 2017 s-a f cut recepția la terminarea lucr rilor de investiții la obiectivul:« Reabilitarea sta iilor de 

desecare SPE Lieşti, SPE 2-1, SPE 3-1, SPE 4-1, SPE  Valea Gerului, din  Lunca Siret, AHC- Câmpia Covurlui» Jud. 
Gala i. 

2. Lucr ri de proiectare (DALI)  pentru ” Reabilitarea infrastructurii principale de irigații Câmpia Covurlui” în cadrul 
Programului Național de Reabilitare  a Infrastructurii Principale de Irigații din România, în suma de 94.200 lei. 

3. Reabilitarea SPR Cotul V leni i a canalelor de distribuție CD i CD1Monofilare, din amenajarea Brate ul de 
Sus, tot din cadrul PNRIPIR,  lucrari de proiectare , în sum  de 60.999 lei. 

4. Reabilitarea stațiilor de desecare SPR ivița, SPE Stoicani SPE Dr cule ti din amenajarea Brate ul de Sus, 
lucr ri de proiectare în sum  de 23.350 lei. 

 
 
 
 

 
 Direc ia Silvicã 

În anul 2017 au fost realizate urmãtoarele activitã î şi obiective : 

1.Derularea  în condi ii corespunz toare a programului de regenerare a p durilor, în campania de împ duriri din prim vara  
şi toamna anului 2017 fiind realizate regener ri naturale pe 197 ha şi  împ duriri artificiale pe 104 ha. 
     S-a urmarit în paralel şi realizarea regener rilor naturale care asigur , acolo unde este posibil, refacerea pe cale 
natural  a ecosistemelor forestiere  f r  cheltuieli suplimentare pe care le genereaz  împ duririle. 
 
2.Desf şurarea ac iunilor programate în cadrul „Lunii plant rii arborilor”, perioad  care a coincis cu campania de plantat 
din prim vara anului 2017 (15 martie-15 aprilie). În aceast  perioad , în afara lucr rilor  de împ duriri s-au desf şurat 
ac iuni de popularizare şi conştientizare în rândul opiniei publice şi în primul rând  a tinerei genera ii a rolului şi importan ei 
p durilor prin: articole în presa scris , interviuri şi reportaje radio şi TV, publica ii, excursii şi drume ii, lucr ri de cur enie la 
sediile de cantoane silvice şi de igienizare a principalelor trasee turistice. 
 
3.Au fost efectuate lucr rile  de între inere a puie ilor în planta iile tinere, pe suprafe ele împ durite în acest an şi pe cele 
pe care s-au executat lucr ri de complet ri şi refaceri. Aceste lucr ri s-au executat în perioada mai-septembrie. 
 
4.Producerea în pepinierele silvice din cadrul ocoalelor Grivi a, Hanu Conachi şi Tecuci a puie ilor necesari lucr rilor de 
împ duriri din terenurile aflate în administrare sau pentru furnizarea disponibilului c tre alte direc ii silvice sau alte categorii 
de de in tori. În asigurarea unei continuit i în producerea materialului s ditor, începând cu luna mai s-a derulat programul 
de recoltare a fructelor şi semin elor forestiere. 
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5.Executarea lucr rilor de îngrijire in arboretele tinere: s-au executat începând cu luna aprilie lucr ri de elagaj artifical la 
plop pe 73 ha, lucr ri de cur iri pe 452 ha, de r rituri pe 643 ha şi degaj ri pe 7 ha, prin efectuarea acestora urm rindu-se 
conducerea arboretelor în direc ia îndeplinirii cât mai eficiente a func iilor eco-productive. 
             În afara lucr rilor de îngrijire, s-au parcurs cu lucr ri de igienizare cca. 2,6 mii ha  de pe care s-au  extras arborii 
uscati, rup i, dezr d cina i, v t ma i. 
 
6.Suprafe ele parcurse cu lucr ri de îngrijire şi cu lucr ri de igienizare, la care se adaug  cele pe care s-au executat t ieri 
de regenerare de produse principale au asigurat exploatarea masei lemnoase stabilit  în concordan  cu posibilitatea 
anual  prev zut  în amenajamentele silvice. În anul 2017 au fost exploata i şi valorifica i 49 mii m.c. care au  asigurat  atât 
necesarul agen ilor economici care desf şoar  în condi iile prev zute de lege activit i de exploatare a lemnului pe raza 
jude ului Gala i, cât şi necesarul popula iei din mediul rural. 
 
7.În afara produc iei de mas  lemnoas , în anul 2017 s-a urm rit valorificarea şi altor produse specifice p durii din care 
majoritatea se înscriu în cadrul programului de livr ri pe pia a intra şi extracomunitar  a direc iei silvice (carne de vânat 3,6 
tone, recoltarea şi livrarea cantit ii de 190 tone fructe de p dure,  a 9 tone plante medicinale). 
 

8.Desf şurarea activit ilor curente pe linia prevenirii t ierilor ilegale de arbori şi a sustragerilor de material 
lemnos, a prevenirii apari iei incendiilor în fondul forestier, a combaterii braconajului, a ocup rilor ilegale de teren în fond 
forestier prin ac iuni individuale, echipaje şi echipe mixte cu organele de poli ie, de patrulare pe timp de zi şi de noapte, 
prin controale la puncte fixe şi mobile. 

Realizarea principalilor indicatori în anul 2017, comparativ cu cei realiza i în anul 2016, se prezint  astfel : 

 
 

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorului UM Realiz ri anul 
2017 

Realiz ri anul 
2016 

1. Cifra de afaceri mii lei 8.992 7.445 
2. Regenerarea p durilor – total, din care : ha 301 367 
 - regener ri naturale ha 197 200 
 - regener ri artificiale ha 104 167 

3. Lucr ri de îngrijire – total, din care: ha 1175 1234 
 - degaj ri ha 7 11 
 - cur iri ha 452 406 
 -r rituri ha 643 795 
 -elagaj ha 73 22 

4. Evaluare mas  lemnoas  mii mc 55,4 41,6 
5. Recoltarea cotei de mas  lemnoas  mii mc 49 44,4 



ANEX  

Centralizator proiecte cu finanţare european  ȋn judeţul Galaţi - anul 2017 
 

Nr. 
crt. 

UAT Titlu proiect Sursa de finanţare Valoare total  
proiect (lei) 

Perioada de 
implementare 

 

Stadiu proiect 
la 31.12.2017 
(finalizat /  în 

derulare) 

Observaţii 

1. JUDE UL GALA I Centrul de informare Europe Direct 
Gala i 

Apelul de propuneri de 
proiecte 
COMM/B/BC/GO/Ares (2016) 
al Comisiei Europene, 
Direc ia General  
Comunicare, în cadrul 
Programului Centre de 
Informare Europe Direct 
2013-2017 

147.092,82 01.01.2017-
31.12.2017 

Finalizat Echivalentul a 32.200 
euro, la cursul mediu 
anual din 2017: 1 
Euro = 4.5681 lei 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional 
pe traseul Buciumeni – Nicorești – 
Cosmești – Movileni – Barcea (DJ 
252) 

POR 2014-2020, Axa 
prioritar  6: Îmbun t irea 
infrastructurii rutiere de 
importan  regional , 
Prioritatea de investi ii 6.1. 
Stimularea mobilit ii 
regionale prin conectarea 
nodurilor secundare şi ter iare 
la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor 
multimodale 

42.635.062,37 03.07.2017-
02.10.2020 

În derulare  

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional 
între localit țile Matca – Valea 
M rului – Cudalbi –  Slobozia 
Conachi – Smârdan (DJ 251) 

POR 2014-2020, Axa 
prioritar  6: Îmbun t irea 
infrastructurii rutiere de 
importan  regional , 
Prioritatea de investi ii 6.1.  
Stimularea mobilit ii 
regionale prin conectarea 
nodurilor secundare şi ter iare 
la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor 
multimodale 

68.268.649,74 03.07.2017-
02.09.2020 

În derulare  

Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional 
între localit țile Vîrlezi–Tg. Bujor–
Umbr rești–Viile–Fîrț nești–Foltești 
(DJ 242) 

POR 2014-2020, Axa 
prioritar  6: Îmbun t irea 
infrastructurii rutiere de 
importan  regional , 
Prioritatea de investi ii 6.1. 
Stimularea mobilit ii 

72.206.493,07 03.07.2017-
02.12.2020 

În derulare  



 
Nr. 
crt. 

UAT Titlu proiect Sursa de finanţare Valoare total  
proiect (lei) 

Perioada de 
implementare 

 

Stadiu proiect 
la 31.12.2017 
(finalizat /  în 

derulare) 

Observaţii 

regionale prin conectarea 
nodurilor secundare şi ter iare 
la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor 
multimodale 

Restaurare și amenajare Muzeul 
”Casa colecțiilor” (fosta farmacie 

inc) din Galați 

POR 2014-2020, 
Axapriroitar  5 : 
Îmbun t țirea mediului urban 
şi conservarea, protec ia şi 
valorificarea durabil  a 
patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investi ii 5.1 
Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi 
cultural 

3.452.821,32 10.08.2017-
09.11.2020 

În derulare  

Consolidare, restaurare și 
amenajare Muzeul ”Casa Cuza 
Vod ” din Galați 

POR 2014-2020, Axa 
priroitar  5 : Îmbun t țirea 
mediului urban şi 
conservarea, protec ia şi 
valorificarea durabil  a 
patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investi ii 5.1 
Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural şi 
cultural 

2.669.239,77 02.11.2017-
01.01.2019 

În derulare  

2. MUNICIPIUL  GALA I STRATEGAL – Parteneriat public-
privat pentru dezvoltare local  

POCU 2014-2020, Axa 
prioritar  5, Obiectivul specific 
5.1 

222.587,61 18.08.2017 - 
04.12.2017 

Finalizat Din bugetul total, 
87.713,94 lei 
reprezint  bugetul 
mun. Gala i 

Danube – Black Sea Gateway 
Region 

Programul Transna ional 
Dun rea, Axa prioritar  3, 
Prioritatea de investi ie 3.1 

9.951.377,44 01.01.2017 - 
30.06.2019 

În derulare Echivalentul a 
2.178.450 euro, la 
cursul mediu anual din 
2017: 1 Euro = 4.5681 
lei 
Din bugetul total, 
160.725 euro 
(734.207,87 lei) 
reprezint  bugetul 



 
Nr. 
crt. 

UAT Titlu proiect Sursa de finanţare Valoare total  
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derulare) 
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mun. Gala i 
Creşterea performan ei energetice 
a blocului de locuin e G8, aferent 
Asocia iei de proprietari nr.360 
„Emanuel” din municipiul Gala i 

POR 2014-2020 
Axa prioritar  3, Prioritatea de 
investi ii 3.1, Opera iunea A – 
cl diri reziden iale 

920.473,46 25.10.2017 - 
24.02.2019 

În derulare  

Creşterea performan ei energetice 
a blocului de locuin e G1, aferent 
Asocia iei de proprietari nr.388din 
municipiul Gala i 

POR 2014-2020 
Axa prioritar  3, Prioritatea de 
investi ii 3.1, Opera iunea A – 
cl diri reziden iale 

863.751,20 27.12.2017 - 
26.06.2019 

În derulare  

3. MUNICIPIUL  TECUCI Şansa T – m suri integrate de 
educa ie, formare profesional , 
ocupare, asisten  social  continu  
şi locuire ȋn cartierul N. B lcescu, 
municipiul Tecuci 

POCU 2014-2020 
Axa prioritar  4, Obiectiv 
specific 4.2- Reducerea 
num rului de comunit i 
marginalizate (non-roma) 
aflate ȋn risc de s r cie şi 
ecluziune social , prin 
implementarea de m suri 
integrate 

17.620.467,72 August 2017 – 
august 2020 

În derulare  

4. COM. BARCEA Modernizarea re elei de drumuri de 
interes local ȋn comuna Barcea, 
jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

5.995.747,67 Decembrie 2016 
– decembrie 

2019 

În derulare În procedur  de 
licita ie pentru 
ȋncheierea 
contractului de lucr ri 

5. COM. B L B NEŞTI Modernizare drumuri locale ȋn 
comuna B l b neşti, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

4.239.938,04 Decembrie 2016 
– septembrie 

2019 

În derulare  

6. COM. B LENI Modernizare drumuri de interes 
local ȋn comuna B leni, jude ul 
Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

6.020.914 Noiembrie 2016 – 
noiembrie 2019 

În derulare Execu ia lucr rilor a 
ínceput ín data de 
12.03.2018 

Extinderea re elei de canalizare şi a 
sta iei de epurare a apelor uzate ȋn 
comuna B leni, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

5.191.803 Septembrie 2017 
– septembrie 

2020 

În derulare În procedur  de 
licita ie pentru 
ȋncheierea 
contractului de lucr ri 

7. COM. BEREŞTI-MERIA Modernizarea re elei de drumuri de 
interes localȋn comuna Bereşti-

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 

5.398.786,45 Septembrie 2017 
– Mai 2019 

În derulare - 
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Meria, jude ul Gala i crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

8. COM. BR H ŞEŞTI Modernizarea re elei de drumuri de 
interes local ȋn comuna Br h şeşti, 
jude ul gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

6.462.371,13 Decembrie 2016 
– decembrie 

2019 

În derulare  

Înfiin are sistem de canalizare a 
apelor uzate ȋn localitatea 
Br h şeşti, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

4.514.775,35 2017-2020 În derulare  

9. COM. BUCIUMENI Asfaltare drum comunal, sat 
Tecucelu Sec, comuna Buciumeni, 
jud. Gala i; Reabilitare C min 
cultural sat Buciumeni, jud. Gala i; 
Extindere sistem public de 
alimentare cu ap  ȋn comuna 
Buciumeni, jud. Gala i, Construire 
re ea de canalizare cu sta ie de 
epurare ȋn comuna Buciumeni, jud. 
Gala i; Construire gr dini  cu dou  
s li de grup  ȋn sat Hân eşti, 
comuna Buciumeni, jud. Gala i; 
construire gr dini  cu o sal  de 
grup  ȋn sat Vizureşti, comuna 
Buciumeni, jud. Gala i;  

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

8.722.518 19.11.2015 – 
19.08.2018 

În derulare - 

10. COM. CAVADINEŞTI Modernizarea re elei de drumuri de 
interes local ȋn comuna 
Cavadineşti, jud. Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

5.064.084,16 30.12.2016 – 
30.09.2019 

În derulare Proiectul se afl  ȋn 
etapa de licita ie 

11. COM. COROD Modernizare şi extindere Liceul 
tehnologic nr.1 Corod, sat Corod, 
comuna Corod, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

3.439.961,61 Decembrie 2016 
– martie 2019 

În derulare  

12. COM. CUDALBI Înfiin are re ea de canalizare şi 
sta ie de epurare ȋn comuna 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 

4.182.343,53 27.12.2017 – 
26.09.2020 

În derulare  
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Cudalbi, jud. Gala i crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

Dezvoltare integrat  ȋn comuna 
Cudalbi, jud. Gala i 

POCU Axa prioritar  4, 
Obiectiv specific 4.2 - 
Reducerea num rului de 
comunit i marginalizate 
(non-roma) aflate ȋn risc de 
s r cie şi ecluziune social , 
prin implementarea de m suri 
integrate 

3.625.522 31.08.2017 – 
30.07.2020 

În derulare UAT Cudalbi are 
calitatea de partener 
nr.2 – proiectul este 
implementat ȋn 
parteneriat cu Centrul 
de Dezvoltare SMART 

13. COM. DR GUŞENI Achizi ie utilaj şi accesorii PNDR 2014-2020 
M sura M5/6B – Renovarea 
satelor 

597.420,68 2017-2018 În derulare Echivalentul a 
130.781 euro, la 
cursul mediu anual din 
2017: 1 Euro = 4.5681 
lei 

14. COM. FOLTEŞTI Modernizare drumuri de interes 
local ȋn comuna Folteşti, jude ul 
Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

3.861.324,48 Noiembrie 2016 – 
august 2019 

În derulare  

15. COM. FUNDENI Modernizarea re elei de drumuri de 
interes local ȋn comuna Fundeni, 
jude ul Gala i 

PNDR 2007-2013 
M sura 125 - Îmbun t irea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi 
silviculturii 

3.262.575,32 19.11.2015 – 
19.11.2017 

Finalizat  

Modernizarea re elei de drumuri de 
interes local ȋn comuna Fundeni, 
jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

5.257.150,38 09.12.2016 – 
09.10.2019 

În derulare  

16. COM. INDEPENDEN A Modernizarea re elei de drumuri de 
interes local ȋn comuna 
Independen a, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

4.297.673,32 Decembrie 2016 
– decembrie 

2019 

În derulare  

17. COM. IVEŞTI Modernizare drumuri locale ȋn 
comuna Iveşti, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 

4.419.565,53 Ianuarie 2018 – 
ianuarie 2021 

În derulare  
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infrastructurii de baz  la scar  
mic  

Modernizare drumuri de interes 
local, amenajarea infrastructurii 
pentru organizarea Festivalului 
vinului, ȋnfiin are serviciu after-
school pentru copii ȋn comuna 
Iveşti, jude ul Gala i 

PNDR 2007-2013, M sura 
3.2.2 

8.334.421 Noiembrie 2015 – 
septembrie 2017 

Finalizat  

18. COM. JOR ŞTI Amenajare locuri de joac  pentru 
copii, comuna Jor şti, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 19.2 – Sprijin 
pentru implementarea 
ac iunilor ȋn cadrul Strategiei 
de dezvoltare local , M sura 
5 – Crearea, ȋmbun t irea şi 
diversificarea infrastructurii 
fizice locale şi a serviciilor de 
baz  din cadrul Strategiei de 
dezvoltare local , 
implementat  de GAL 
Covurlui 

530.084,345 Noiembrie 2017 – 
decembrie 2018 

În derulare  

19. COM. SCHELA Modernizare sistem de alimentare 
cu ap  ȋn sat Schela, comuna 
Schela, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

5.393.457,66 29.12.2017 – 
29.12.2020 

În derulare  

20. COM. SMUL I Modernizare drumuri de exploatare 
ȋn comuna Smul i, jude ul Gala i 

PNDR 2007-2013 
M sura 125 - Îmbun t irea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi 
silviculturii 

4.347.544,67 Mai 2016 – 
octombrie 2017 

Finalizat  

21. COM. TULUCEŞTI Modernizarea re elei de drumuri de 
interes local ȋn comuna Tuluceşti, 
jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

5.208.901,93 Decembrie 2016 
– decembrie 

2019 

În derulare  

Extindere re ea canalizare comuna 
Tuluceşti, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  

5.125.766,50 Februarie 2017 – 
februarie 2020 

În derulare  
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mic  

Gr dini  cu program normal 
localitatea Şivi a, comuna Tuluceşti 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

1.505.808,70 Februarie 2017 – 
februarie 2020 

În derulare  

22. COM. EPU Achizi ie autogreder pentru dotarea 
serviciului public de gospod rire 
comunal , comuna epu, jude ul 
Gala i 

PNDR 2014-2020 
M sura M5/6B – Renovarea 
satelor 

487.686 Noiembrie 2017 – 
noiembrie 2018 

În derulare Cursul euro la 
04.12.2017 – 4.6215 
lei (105.526 Euro x 
4.6215 lei = 487.686 
lei) conform devizului 
general 

23. COM. UMBR REŞTI Modernizare drumuri agricole ȋn 
comuna Umbr reşti 

PNDR 2007-2013 
M sura 125 - Îmbun t irea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi 
silviculturii 

2.248.004 19.11.2015 – 
19.11.2018 

În derulare S-a semnat contractul 
de execu ie a 
lucr rilor ȋn data de 
07.03.2018 

24. COM. VALEA 
M RULUI 

Modernizare drumuri de exploatare 
ȋn comuna Valea M rului, jude ul 
Gala i 

PNDR 2007-2013 
M sura 125 - Îmbun t irea şi 
dezvoltarea infrastructurii 
legate de dezvoltarea şi 
adaptarea agriculturii şi 
silviculturii 

4.339.918 Noiembrie 2015 – 
noiembrie 2018 

În derulare  

Înfiin are gr dini  ȋn sat Valea 
M rului, comuna Valea M rului, 
jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

2.123.339 Decembrie 2016 
– decembrie 

2019 

În derulare  

25. COM. VÎN TORI Înfiin area sistemului de canalizare 
a apelor uzate ȋn sat Costi, comuna 
Vȋn tori, jude ul Gala i 

PNDR 2014-2020, 
Subm sura 7.2 – Investi ii ȋn 
crearea şi modernizarea 
infrastructurii de baz  la scar  
mic  

5.444.817 August 2017 - 
2020 

În derulare  

 Valoare total  proiecte cu finanţare european  ȋn anul 2017 ȋn judeţul Galaţi 348.602.239,98 lei 

 


