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CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALÃ A JUDEŢULUI GALAŢI
Judeţul Galaţi face parte din Regiunea 2, Sud - Est România (constituită potrivit Legii nr. 315/ 2004 privind
dezvoltarea Regională a României). Regiunea 2 mai include şi judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea şi Vrancea.
Situat în estul tãrii, între 45025' si 46010' latitudine nordicã si 27020' si 28010' longitudine esticã, judeţul Galaţi
este aşezat la confluenţa Dunãrii cu cele douã mari râuri ale Moldovei, Siretul şi Prutul, în sectorul fluvio-maritim al ţãrii.
În partea de nord se mãrgineste cu judeţul Vaslui, la est Prutul formeazã graniţa naturalã cu Republica
Moldova, spre sud Dunãrea stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la sud-vest, pe linia Siretului, are ca vecin judeţul Brãila,
iar la vest şi nord-vest, în mare parte pe cursul aceluiaşi râu, se învecineazã cu judeţul Vrancea.
Suprafaţa judeţului Galaţi este de 446.632 ha, reprezentând 1,9% din suprafaţa României.
Prin poziţia sa la extremitatea Munţilor Carpaţi, Judeţul Galaţi ocupă o arie extinsã având trăsăturile fizico-geografice ale
Europei Estice, Sudice şi Centrale. Aceste trăsãturi se reflectã în climă, vegetaţie şi sol, ca şi în structurile geologice de
relief.
Judeţul Galaţi

Principala sursă de apă a oraşului Galaţi este Dunărea 178,800 metri cubi/zi (81%). Aceasta este suplimentată
de apele de adâncime de la Salcia - Vadul Roşca de 41,900 metri cubi / zi (19%).
Reţeaua hidrografică a judeţului are o lungime de 1348 km.
Principalele cursuri de
apa in Judeţul Galaţi
Dunărea
Prut
Siret

Lungime(km), din care:
în România

în Judeţul Galaţi

% din aria totala a
Judeţului Galaţi

1.075
742
559

22
103
150

2,05
13,88
26,83

1

Bârlad
Chineja
Berheci
Zeletin
Geru
Suhu
TOTAL

207
79
92
83
62
72
2.971

55
79
92
83
62
72
718

26,57
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
24,17

Judeţul deţine 3770 m2 de lac şi teren mlăştinos.
Principalele lacuri şi bălţi din Judeţul Galaţi, sunt urmãtoarele :

Denumire
Lacul Brateş
Maţa Rădeanu
Şovârca
Mălina
Lozova
Tudor Vladimirescu
Potcoava
Vlaşca
TOTAL

Aria (ha)
2.400
605
274
154
145
101
49
42
3.770

Clima - teritoriul judeţului Galaţi aparţine în totalitate sectorului de climă continentală (partea sudică şi centrală
însumând mai bine de 90% din suprafaţă, se încadrează în ţinutul de climă de câmpie, iar extremitatea nordică
reprezentând 10% din teritoriu, în ţinutul cu climă de dealuri). În ambele ţinuturi climatice, verile sunt foarte calde şi
uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi de întreruperi frecvente provocate de advecţiile de aer
cald şi umed din S şi SV care determină intervale de încălzire şi de topire a stratului de zăpadă.
Relieful - prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupă zona de întrepătrundere a marginilor
provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană şi în parte, central-europeană, ceea ce se reflectă fidel atât
în condiţiile climaterice în învelişul vegetal şi de soluri, cât şi în structura geologică a reliefului. Acestea din urmă oferă o
privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 m în nord şi 5 -10 m la sud.
Teritoriul judeţului Galaţi în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord şi mai slabă
în sud, distingându-se după altitudine, poziţie şi particularităţi de relief, cinci unităţi geomorfologice: Podişul Covurluiului,
Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos.
Formaţiunile geologice vechi sunt prea puţin importante din punct de vedere al resurselor minerale.
Resursele Naturale
Au fost identificate şi se exploatează hidrocarburi - ţiţei şi gaze naturale în zonele Schela - Independenţa,
Munteni - Berheci şi Brateş. Formaţiunile geologice tinere şi în special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri,
pietrişuri - exploatate la Galaţi, Tecuci, Braniştea şi din albia minoră a râului Prut, au deosebită importanţă pentru
industria materialelor de construcţii.
Mediul înconjurător
Judeţul Galaţi se caracterizează în cea mai mare parte, prin teren agricol plat, cu zone de luncă în sud şi de-a
lungul Dunării, Siretului şi Prutului.
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Judeţul deţine zone naturale protejate de interes naţional şi un parc natural, dupã cum urmeazã :
Nr.
crt.

Numele zonei protejate

Locaţie

Aria
(ha)

Tipul zonei protejate

1

Dunele de nisip de la Hanu Conachi

Comuna Fundeni, satul
Hanu Conachi

199,30

Rezervaţie naturală

2

Pădurea Gârboavele

Municipalitatea Galaţi

230,00

Rezervaţie naturală

3

Pădurea -Roşcani Breana

Comuna Băneasa

78,30

Rezervaţie naturală

4

Pădurea Fundeanu

Comuna Drăguşeni

53,20

Rezervaţie naturală

5

Pădurea Tălăşmani

Bereşti Oraş

20,00

Rezervaţie naturală

6

Pădurea Buciumeni

Comuna Buciumeni şi
Brăhăşeşti

71,20

Rezervaţie naturală

7

Pădurea Pogăneşti

Comuna Băneasa

33,50

Rezervaţie naturală

8

Zona Fosiliferă Tirighina Barboşi

Municipalitatea Galaţi

1,00

Rezervaţie naturală

9

Zona Fosiliferă Rateş

Tecuci Municipalitatea

1,50

Rezervaţie naturală

10

Zona Fosiliferă Bereşti

Bereşti Oraş

49,00

Rezervaţie naturală

11

Mlaştina Potcoava

Comuna Braniştea

49,00

Rezervaţie naturală

12

MlaştinaTălăbasca

Comuna Tudor
Vladimirescu

139,00

Rezervaţie naturală

Comuna Suceveni

74,80

Rezervaţie naturală

Comuna Măstăcani

41,80

Rezervaţie naturală

13
14

Lacul Pochina (Parc Naţional- lunca de
jos Prut)
Lacul Vlăşcuţa (Parc Naţional- lunca de
jos Prut)

15

Ostrovul Prut (Parc Naţional- lunca de
jos Prut)

Municipalitatea Galaţi

62,00

Rezervaţie naturală

16

(Parc Naţional- lunca de jos Prut) (MaţaRădeanu)

Comuna Cavadineşti

81,00

Rezervaţie naturală

17

(Parc Naţional- lunca de jos Prut)

Judeţul Galaţi EST

8.247

Parc Natural

18

Grădina Botanică

Municipalitatea Galaţi

22,2

Patrimoniu judeţean
protejat

19

Grădina Publică

Municipalitatea Galaţi

16

Patrimoniu judeţean
protejat

20

Faleza Dunării

Municipalitatea Galaţi

30

Patrimoniu judetean
protejat

21

Parcul CFR

Municipalitatea Galaţi

2,92

Patrimoniu judeţean
protejat

22

Parcul Eminescu

Municipalitatea Galaţi

0,8

Patrimoniu judeţean
protejat

Turnul TV

Municipalitatea Galaţi

0,6

Patrimoniu judeţean
protejat

23
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Zonele protejate în Judeţul Galaţi :

Zonele care fac parte din Natura 2000, declarate ca locuri de importanţă comunitară şi zone cu protecţie
speciala, sunt urmãtoarele :
Nr.
crt.
1
2

Aria

Aria totala(ha)

Locaţia în Judeţul Galaţi

Delta Dunării
Dunele Hanu Conachi

450.542
217

3

Lunca de jos a Prutului

5.656

4
5
6

Padurea Balta-Munteni
Padurea Breana Roşcani
Padurea Gârboavele
Padurea Merişor – Cotul
Zătuanului

86
151
217

Galaţi < 1%
Fundeni 5%
Cavadineşti (11%), Folteşti (3%), Frumuşiţa (5%),
Galaţi (7%), Măstăcani (3%), Oancea (15%),
Suceveni (6%), Tuluceşti (1%), Vlădeşti (9%)
Negrileşti 2%
Băneasa 2%
Tuluceşti 4%

579

Movileni 1%

8

Padurea Mogoş-Mâţele

65

Scânteieşti 1%

9

Padurea Pogăneşti

176

Suceveni 2%

7
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Nr.
crt.
10
11
12

Aria

Aria totala(ha)

Locaţia în Judeţul Galaţi

Padurea Tălăşmani
Padurea Torceşti
Râul Prut

62
132
12.506

Bereşti 1%
Umbrăreşti 2%
Cavadineşti < 1%

13

Delta Dunării şi Complexul
Razelm-Sinoe

512.380,6

Galaţi < 1%

14

Lunca Prut – Vlădeşti Frumuşiţa

7.657

Cavadineşti (11%), Folteşti (3%), Frumuşiţa (5%),
Galaţi (15%), Măstăcani (3%), Oancea (15%),
Suceveni (6%), Tuluceşti (1%), Vlădeşti (9%)

38.496

Brăniştea (58%), Cosmeşti (28%), Fundeni (79%),
Independenţa (46%), Iveşti (4%), Lieşti (5%), Movileni
(30%), Nămoloasa (40%), Nicoreşti (15%), Piscu
(33%), Poiana (39%), Schela (2%), Slobozia Conachi
(<1%), Şendreni (3%), Tudor Vladimirescu (59%),
Umbrăreşti (15%)

15

Lunca de jos Siret

Utilizarea terenului în Galaţi şi Regiunea 2 Sud-Est este prezentată în tabelul de mai jos :
Judeţul Galaţi

Regiunea 2 SE
Ha
Suprafaţa totala, din care

3.576.170

%
100,00

Ha
446.632

%
100,00
80,3

Zone agricole
Zone arabile
Păşuni
Luncă
Pepiniere şi vii
Livezi şi horticultură

2.332.847
1.827.024
331.256
62.307
89.183
23.077

65,2

358.645
293.285
43.672
656
19.316
1.716

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie de pădure

573.190

16

43.824

9,8

Ape şi terenuri umede

458.882

12,8

13.412

3

Alte zone

211.251

5,9

30.751

6,9

Judeţul Galaţi este un nod important pentru transportul rutier, naval şi feroviar, oferind legături de transport
către alte regiuni din România, Ucraina, Moldova, căi de apă internaţionale (bazinul Dunărean) şi Marea Neagră.
Judeţul este strãbãtut de 286 km de drumuri naţionale, 790 km drumuri judeţene, 1452,3 km cale feratã.
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Principalele drumuri in judeţul Galaţi, se prezintã astfel :
km

EPC Consultanta de mediu
Balasesti

80
Priponesti
Ghidigeni
Gohor
Brahasesti
70

Beresti
Beresti – Meria

Balabanesti
Radesti

Cavadinesti
Certesti

PoianaBuciumeni
Tepu
Nicoresti

Negrilesti

Baneasa
Smulti

Munteni

60

Oancea

Corod
Cosmesti
Tecuci

Vârlezi
Tg. Bujor

Matca

Vladesti

Valea Marului Corni

50

Baleni

Draganesti

Fârtanesti

Cudalbi

Movileni

Mastacani
Cuca

Barcea

40

Suceveni

Jorasti

Draguseni

Grivita
Umbraresti

Foltesti

Rediu

Costache Negri
Scânteiesti

Ivesti

Frumusita

30
Pechea

Liesti

Cuza - Vodã
Fundeni T. Vladimirescu
Slobozia Conachi

Tulucesti

20
Namoloasa

Legenda
Drum national
Drum judetean
Drum comunal

10

Vânatori
Piscu

Schela
Smârdan

Independenta
Branistea

Galati
Sendreni

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

km

Judeţul Galati se află situat pe unul din primele locuri în ceea ce priveşte contribuţia sa la formarea bugetului
naţional, dispune de un patrimoniu agricol divers – agricultură mare, viticultură, legumicultură şi zootehnie, iar industria
judeţului este bine reprezentată în ansamblul economiei româneşti unde Galaţiul este prioritar în domeniile: siderurgic,
construcţii navale, industrie alimentară.
Sistemul de învăţământ superior este reprezentat prin Universitatea “Dunărea de Jos” şi Universitatea‚
„Danubius”, care prin numărul de studenţi şi de specializări, se situează pe primele locuri în ţară.
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STRUCTURA POPULAŢIEI PE MEDII ŞI SEXE
TOTAL

rural
42.9%

urban
57.1%

FEMININ

MASCULIN

rural
41.6%

rural
44.1%

urban
55.9%

urban
58.4%

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică

POPULAŢIA PE VÂRSTE ŞI SEXE
Masculin

Feminin

numar de persoane

vârsta

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică
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numar de persoane

Instituţia Prefectului
Instituţia Prefectului este condusã de prefectul judeţului, ajutat de un subprefect.
În structura organizatoricã a instituţiei se regãsesc : Cancelaria Prefectului, Corpul de control al Prefectului, Audit intern,
Directia de dezvoltare economicã, strategii şi programe guvernamentale, servicii publice deconcentrate, Serviciul
controlul legalitãtii actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, aplicarea
apostilei si procesul electoral, informare, relaţii publice, secretariat şi informaticã, Serviciul public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa
paşapoartelor. Numãr angajati : 82, din care 2 înalţi funcţionari publici, 36 funcţionari publici , 36 funcționari publici cu
statut special şi 8 personal contractual.
În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale :
a) asigură, la nivelul judeţului realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
b) acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile
necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;
c) conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi
ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale;
d) acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unui contact continuu cu toate nivelurile
instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;
e) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, priorităţile de dezvoltare teritorială;
f) verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene,
cu excepţia actelor de gestiune;
g) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin
lege, a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă;
h) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru
prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această
destinaţie;
i) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de
intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
j) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor,
prin organele legal abilitate;
k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe;
l) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană;
m) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea
promovării intereselor comune.
Pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor ce îi revin, prefectul poate solicita instituţiilor publice, precum şi
asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în condiţiile
legii.
Asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ se realizeazã prin Colegiul
prefectural, organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativteritoriale.
În cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului prefectural raportează şi analizează stadiul implementării
programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, nevoile şi
dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii.
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CAPITOLUL II
STAREA ECONOMICĂ
II.1. Principalele date statistice privind evoluţia indicatorilor tehnico-economici la nivelul judeţului Galaţi în
anul 2018
Indicele producţiei industriale

În judeţul Galaţi, în luna decembrie 2018, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, indicele
producţiei industriale calculat în serie brută a crescut cu 28,1% .În perioada 1.I – 31.XII.2018, comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului 2017, indicele producţiei industriale a crescut cu 18,4% .
Evolutia indicelui productiei industriale
-fata de luna corespunzatoare din anul precedent200
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2018

Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie

În judeţul Galaţi, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie în luna decembrie 2018 comparativ cu luna
corespunzătoare din anul precedent a scăzut cu 8,1%. În perioada 1.I – 31.XII.2018, comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului 2017, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie a crescut cu 1,5% .
Evolutia indicelui cifrei de afaceri din industrie
-fata de luna corespunzatoare din anul precedent160
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã
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aug. sep.

oct.

nov. dec.

Inflaţia

Indicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna decembrie 2018, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii,
precum şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel:
- procente Indicele preţurilor de consum
Decembrie 2018 faţă de
Noiembrie
2018
100,16
100,67
99,82
100,15

TOTAL
Mărfuri alimentare
Mărfuri nealimentare
Servicii

Decembrie
2017
103,27
103,10
103,75
102,44

Anul 2018
faţă de
2017
104,63
103,75
106,20
102,53

Rata medie lunară a
inflaţiei, în perioada
1.I-31.XII
2018

2017

0,3
0,3
0,3
0,2

0,3
0,3
0,3
0,0

Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Preţurile de consum au fost în luna decembrie mai mari cu 3,27% faţă de luna decembrie 2017. Faţă de luna
noiembrie 2018 preţurile de consum în luna decembrie 2018 au fost mai mari cu 0,16% .Rata medie lunară a inflaţiei în
perioada 1.01.- 31.XII.2018 a fost 0,3 % . Faţă de octombrie 1990 preţurile de consum în luna decembrie 2018 au fost mai
mari de 4274,52 ori (2903,13 ori la mărfuri alimentare, 4911,93 ori la mărfuri nealimentare şi 7881,64 ori la servicii).

Comerţul internaţional din judeţul Galaţi

Exportul :În luna octombrie 2018, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică, exporturile
FOB realizate de agenţii economici din judeţul Galaţi au însumat 109545 mii euro. Comparativ cu luna octombrie 2017,
exporturile au crescut cu 37,0% la valori exprimate în euro. Faţă de luna septembrie 2018, exporturile din luna octombrie
2018 au crescut cu 8,5% la valori exprimate în euro.
Principalii parteneri comerciali ai judeţului Galaţi în luna octombrie 2018 la export au fost: Republica Angola (22,6%), Turcia
(12,3%), Polonia (8,8%), Grecia (8,3%), Bulgaria (7,2%) şi Republica Macedonia (6,9%).
Exporturi FOB în judeţul Galaţi în luna octombrie 2018
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Importul: În luna octombrie 2018, conform estimărilor preliminare ale Institutului Naţional de Statistică, importurile
CIF realizate de agenţii economici din judeţul Galaţi au însumat 121034 mii euro. Comparativ cu luna octombrie 2017,
importurile au scăzut cu 1,2% la valori exprimate în euro. Faţă de luna septembrie 2018, importurile din luna octombrie
2018 au crescut cu 9,2% la valori exprimate în euro.
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Principalii parteneri comerciali ai judeţului Galaţi în luna octombrie 2018 la import au fost : Polonia (16,2%),
Federaţia Rusă (12,5%), Olanda (10,9%), Ucraina (10,3%), Turcia (10,1%), Republica Moldova (4,4%), Germania (4,3%) şi
Serbia (4,3%).
Soldul comercial (FOB-CIF) în luna octombrie 2018 a fost negativ în valoare de 11489 mii euro.
Soldul comercial (FOB – CIF) în perioada octombrie 2017 - octombrie 2018
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

În luna octombrie 2018, ponderi însemnate în structura exporturilor şi importurilor (conform clasificării din
Nomenclatorul Combinat – NC4) s-au înregistrat la: metale comune si articole din acestea (62,0% la export şi 27,9% la
import), mijloace de transport (23,0% la export şi 1,5% la import), produse ale industriei chimice (0,6% la export şi 4,6% la
import), maşini, aparate si echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (3,6% la export
şi 15,3% la import).
Importuri CIF în judeţul Galaţi în luna octombrie 2018
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã
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Forţă de muncă

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii decembrie 2018, în judeţul Galaţi a fost de 117994 persoane, în scădere faţă
de luna precedentă cu 421 salariaţi. Faţă de luna corespunzătoare din anul 2017, în luna decembrie 2018 s-a înregistrat o
creştere cu 2337 salariaţi.

Efectivul salariatilor la sfarsitul lunii
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

În luna decembrie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Galaţi a fost de 4424 lei cu 6,5% mai
mare decât în luna noiembrie 2018. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare (O.U.G. nr.79/2017 cu modificările şi
completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în
sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului, fiind suportate în totalitate de salariat.
În judeţul Galaţi, câştigul salarial mediu nominal net în luna decembrie 2018 a fost de 2643 lei, în creştere cu
6,2% faţă de luna noiembrie 2018. Faţă de luna decembrie 2017, câştigul salarial mediu nominal net din luna decembrie
2018 a înregistrat o creştere cu 11,3% în judeţul Galaţi. La nivelul judeţului Galaţi, faţă de luna noiembrie 2018, câştigul
salarial mediu nominal net în luna decembrie 2018 a crescut cu 0,1% în agricultură, silvicultură şi pescuit, cu 10,2% în
industrie şi construcţii şi cu 4,5% în servicii.
Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile
de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în
sarcina salariatului începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seria de „câştig salarial
mediu net lunar.”

Evolutia castigului salarial mediu net
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã
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Şomajul în judeţul Galaţi

Numărul total al şomerilor înregistraţila sfârşitul lunii decembrie 2018 a fost de 11979 persoane (6866 bărbaţi şi
5113 femei), în scădere cu 684 persoane faţă de sfârşitul lunii precedente. Faţă de sfârşitul lunii corespunzătoare a anului
precedent, numărul şomerilor în luna decembrie 2018 a fost mai mic cu 3266 persoane.

Numarul somerilor inregistrati
la sfarsitul lunii
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Din numărul total al şomerilor înregistraţi în judeţul Galaţi, la sfârşitul lunii decembrie 2018, 13,3% sunt şomeri
indemnizaţi şi 86,7% şomeri neindemnizaţi. De asemenea, din numărul total al şomerilor: 86,5% sunt muncitori, 10,7% sunt
persoane cu studii medii şi doar 2,8% sunt persoane cu studii superioare.
Rata şomajului a înregistrat la nivelul judeţului, la sfârşitul lunii decembrie 2018, valoarea de 6,2%. Rata şomajului pentru
femei la sfârşitul lunii decembrie 2018 a fost de 6,0 %, fiind inferioară celei pentru bărbaţi cu 0,5 % .
EVOLUTIA RATEI SOMAJULUI
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã
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Pensionarii şi pensia medie
Numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Galaţi, în trimestrul III 2018 a fost de
127810 persoane, în creştere cu 0,24% faţă de trimestrul III 2017.La nivelul judeţului Galaţi, numărul mediu al pensionarilor
de asigurări sociale de stat în trimestrul III 2018 a crescut cu 0,09% faţă de trimestrul II 2018.
La nivel naţional, numărul mediu al persionarilor de asigurări sociale de stat în trimestrul III 2018 a fost de 4683 mii
persoane, în creştere cu 0,11 % faţă de trimestrul III 2017 şi cu 0,06 % faţă de trimestrul II 2018.
Evolutia pensiei mediei lunare a pensionarilor de asigurari sociale de stat
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat din judeţul Galaţi a fost în trimestrul III 2018 de 1267
lei, mai mare cu 9,9% comparativ cu pensia medie din trimestrul III 2017 şi cu 10,0% faţă de pensia medie din trimestrul II
2018.
La nivel naţional, pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat din trimestrul III 2018 a fost de 1180 lei,
mai mare cu 10,3 % comparativ cu trimestrul III 2017 şi doar cu 10,0% faţă de trimestrul II 2018.

Fenomenele demografice

Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural :În luna decembrie 2018, în judeţul Galaţi s-au înregistrat 368 născuţivii, mai mult cu 25 născuţi-vii decât în luna noiembrie 2018. Numărul născuţilor-vii în luna decembrie 2018 a scăzut cu 18
născuţi-vii faţă de luna corespunzătoare a anului precedent. Numărul deceselor înregistrate în luna decembrie 2018, în
judeţul Galaţi a fost de 672 persoane, mai mult cu 77 cazuri faţă de luna precedentă şi doar cu 16 cazuri mai mult faţă de
luna decembrie 2017.
În luna decembrie 2018 s-a înregistrat un spor natural negativ (numărul născuţilor-vii minus numărul decedaţilor),
excedentul numărului de decedaţi faţă de numărul născuţilor-vii fiind de 304 persoane.
Sporul natural în perioada decembrie 2017 – decembrie 2018

Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

14

Numărul copiilor cu vârstă sub un ancare au decedat în luna decembrie 2018 a fost 2, mai mult cu un caz faţă de
luna precedentă. Faţă de luna corespunzătoare din anul 2017, numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în
luna decembrie 2018 a fost mai mic cu 3 cazuri.
Nupţialitate şi divorţialitate: La oficiile de stare civilă, în luna decembrie 2018 s-au înregistrat 201 căsătorii, în
scădere cu 9 căsătorii comparativ cu luna precedentă. În luna decembrie 2018 s-au înregistrat cu 26 căsătorii mai puţine faţă
de luna corespunzătoare din anul 2017. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi la primăriile teritoriale, ca urmare a intrării în
vigoare a Legii nr.202/2010, în luna decembrie 2018 s-au pronunţat 74 divorţuri, mai puţin cu 4 cazuri faţă de luna
precedentă şi cu 9 cazuri faţă de luna corespunzătoare din anul 2017.
Căsătoriile şi divorţurile în judeţul Galaţi în perioada decembrie 2017 – decembrie 2018

Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Autorizaţiile de construire

În judeţul Galaţi, în luna decembrie 2018, s-au eliberat 58 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în
scădere cu 10,8% faţă de luna noiembrie 2018 .
Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale eliberate în luna decembrie 2018 a scăzut cu 19,4% faţă de
luna decembrie 2017 .
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale
- număr 2017
2018
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TOTAL
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22

91
27

92
24

102
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18
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20
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50
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84
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45
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Cel mai mare număr de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale au fost eliberate în zona rurală a judeţului
Galaţi. Ponderea autorizaţiilor pentru construirea de clădiri rezidenţiale din zona rurală a fost în luna decembrie 2018 de
72,4%, faţă de 76,4% în luna decembrie 2017. Comparativ cu luna noiembrie 2018, numărul autorizaţiilor de construire
pentru clădiri rezidenţiale în luna decembrie 2018 a scăzut atât în zona urbană cât şi în zona rurală , cu 20,0% şi respectiv
cu 6,7%.
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În anul 2018 s-au eliberat 1115 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 2,7% faţă de anul
2017.Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale eliberate pentru mediul rural, în anul 2018 a reprezentat
79,5% din totalul autorizaţiilor, fiind în scădere cu 0,7% faţă de anul 2017.

Construcţii de locuinţe
Trimestrul III 2018 faţă de trimestrul III 2017
În trimestrul III 2018, în judeţul Galaţi au fost date în folosinţă 334 locuinţe, în creştere cu 158 locuinţe faţă de trimestrul II
2018. Faţă de trimestrul III 2017, în trimestrul III 2018 numărul de locuinţe date în folosinţă a crescut cu 147 locuinţe.
Locuinţele terminate pe medii de rezistenţă, trimestrul III 2018 faţă de trimestrul III 2017:

Locuinţe terminate

Structura %

Trim.III
2017

Trim.III
2018

Trim.III 2018
faţă de
Trim.III 2017 (+/-)

Trim.III
2017

Trim.III
2018

187

334

+147

100,0

100,0

mediul urban

65

208

+143

34,8

62,3

mediul rural

122

126

+4

65,2

37,7

TOTAL
din care:

Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Pe medii de rezidenţă, în trimestrul III 2018 cele mai multe locuinţe au fost construite în mediul urban 62,3%, în
timp ce în trimestrul III 2017 cele mai multe locuinţe au fost construite în mediul rural 65,2% .

16

Locuinţe terminate pe medii de rezidenţă

1)

Date provizorii
Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Perioada 1.I-30.IX.2018 faţă de perioada 1.I-30.IX.2017
In perioada 1.I. – 30.IX.2018 au fost finalizate 644 locuinţe, în creştere cu 35,0% faţă de perioada 1.I. – 30.IX.2017.
Pe medii de rezidenţă, în perioada 1.I. – 30.IX.2018, cele mai multe locuinţe au fost date în folosinţă în mediul rural, ca
pondere reprezentând 52,2% din total.
Locuinţe terminate

Structura %

1.I-30.IX.2018
faţă de
1.I-30.IX.2017 1.I-30.IX.2018
1.I-30.IX.2017 1.I-30.IX.2018
1.I.-30.IX.2017
(+/-)
TOTAL
din care:
mediul urban
mediul rural

477

644

+167

100,0

100,0

147

308

+161

30,8

47,8

330

336

+6

69,2

52,2

Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Înmatriculări societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social 1)
În anul 2018, în judeţul Galaţi au fost înmatriculate 41 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social
subscris, reprezentând 0,72 % din totalul societăţilor comerciale cu participare străină înregistrate în ţară. Valoarea
capitalului social total subscris a fost de 392,2 mii lei , adică 86014,9 €.
Faţă de perioada anul 2017, numărul societăţilor comerciale cu participare străină la capitalul social subscris
înmatriculate în judeţul Galaţi, în anul 2018a scăzut cu 26,8%.
1) Sursa

datelor: Registrul Comerţului
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II.2. Agricultura
 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
În economia judeţului Galaţi, agricultura ocupă un loc important datorită suprafeţei agricole şi arabile exploatate,
efectivelor de animale şi păsări şi potenţialului tehnic în amenajări de îmbunătăţiri funciare şi dotări cu tractoare şi maşini
agricole. Conform HG 751/2010 cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Direcţia pentru Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã
Galaţi, responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi Programului de guvernare în domeniul agriculturii şi
producţiei alimentare, în anul 2018 a desfăşurat campanii agricole care au avut în vedere menţinerea în exploatare a
suprafeţei agricole de 351020 ha, din care :
- teren arabil
- 288787 ha;
- patrimoniu viticol
- 19569 ha
d.c. vii pe rod - 15735 ha;
- patrimoniu pomicol
- 1716 ha
d.c. livezi pe rod- 477 ha;
- pajişti naturale şi fâneţe - 40914 ha
d.c. 639 ha fânețe.
Misiune și responsabilități
Direcția pentru Agricultură Județeană Galaţi implementeazã politicile şi strategiile Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și
consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare,
verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Priorităţile pentru perioada de raportare:
1. Programe de susţinere pentru produse deficitare :
Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținerea produsului tomate în spații protejate :
ANUL 2017 – VALOAREA SPRIJINULUI = 13481,4 LEI / BENEFICIAR
CICLUL I
– 588 fermieri înscriși
CICLUL II
– 624 fermieri înscriși
TOTAL 2017
- 1.212 FERMIERI - VALOARE = 16.339.456,8 LEI
ANUL 2018 – HG 943/2017 - VALOAREA SPRIJINULUI = 13.797,9 LEI / BENEFICIAR
CICLUL I
– 1.505 fermieri înscriși
CICLUL II
– 1.330 fermieri înscriși
TOTAL 2018
- 2.835 FERMIERI - VALOARE = 39.117.046,5 LEI
2. Centre de colectare și unități de procesare
Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescatorilor de ovine
Numar total beneficiari = 182 / 245.488 lei (înscrierile s-au facut în anul 2017 şi plata în 2018).
3. Refacerea și extinderea sistemului de irigații
3.1. Apa gratuită până la stațiiile de punere sub presiune Legea 133/2017;
3.2. Reabilitarea infrastructurii principale de irigații Câmpia Covurlui, etapa I : SPA Dunărea, SPA Liești,
CML.județului Galați :
Realizat investiţii în 2018 = 157.441,76 lei;
3.3. Reabilitarea stației SPR Cotu Văleni și a canalelor de distribuție CD Monofilare, CD1 Monofilare din
amenajarea Brateșului de Sus, județul Galați :
Realizat investiţii în 2018 = 89.919,27 lei;
3.4. Înființarea a 4 OUAI : SPP3 Nămoloasa, SPP5 Nămoloasa, SPP6 Nămoloasa, OUAI Siretul- Șendreni;
3.5. Accesare subMăsura 4.3 din PNDR „ Infrastructura de IRIGAȚII” : 8 OUAI au accesat această măsură în anul
2018.
4. Dezvoltarea sistemului anti-grindină şi creşterea a precipitaţiilor
La nivelul judeţului Galaţi există 8 puncte de lansare anti-grindină din care :
- 2 funcţionale : UAT Poiana si Nicoreşti;
- 6 în curs de punere în funcţiune : UAT Târgu Bujor, Cuca, Corni, Drăguşeni, Ghidigeni, Măstacani.
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5. Absorbţia fondurilor europene
Submãsura
s M 6.1.
s M 6.3.
s M 4.1. a
Total

Numar proiecte 2017
8
7
1
16

Numar proiecte 2018
2
1
3

6. Program amenajamente pastorale
Numarul total de UAT = 65
Număr UAT-uri care au solicitat proiecte = 57
An 2017

An 2018

Numar proiecte

Suprafata ha

Numar proiecte

Suprafata ha

24

1292

18

1120

7. Program de încurajare a agriculturii ecologice şi a produselor tradiţionale
An 2017
Nr.
producãtori
total d.c

An 2018

Vegetal Apicultori Crescãtori Nr.
Vegetal Apicultori Crescãtori
Nr. / ha Nr./familii bovine
producãtori Nr./ ha Nr./familii bovine
Nr/cap.
total d.c
Nr./cap.

106

78 /
26 /
2 / 148
156
100 /
13.816
1801
16.818
8.Situaţia vânzărilor de terenuri agricole extravilane prevăzute de Legea nr. 17/2014
An 2017

56 /
5406

-

An 2018

Oferte de vânzare buc
5.604
6.468
Suprafaţa totală din oferte ha
4.816
5304
Avize finale buc
2.931
3789
9. Formare Profesională
Denumire curs
An 2017
An 2018
Nr. cursuri Nr. cursanti
Nr. cursuri
Nr. cursanti
Lucrãtor în cultura
4
130
3
plantelor
Apicultor
1
16
1
Tractorist
2
45
1
Total
7
191
5
10. Cursuri de instruire a beneficiarilor din PNDR
Masura
Numar fermieri instruiti
An 2017
45
8
53

10 -Agromediu si clima
11- Agricultura ecologica
Total

An 2018
15
20
35

11. Compartimentul inspecţii
11.1. Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic în Producererea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor :
- Operatori economici controlaţi = 100
- Numar amenzi aplicate şi valoare totală = 1/300 lei
- Număr total avertismente = 23
- Certificate conformitate eliberate = 54
- Autorizaţii plantare = 8/54,88 ha
- Autorizaţii defrişare = 3/34,69
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91
18
17
126

11.2 Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic viti-vinicol
- Operatori economici controlaţi = 45
- Număr total probe prelevate : 2
- Spaţii autorizate de comercializare a vinului =10
11.3 Inspecţia în domenul fertilizanţilor
- Operatori economici controlaţi = 8
- Număr total probe prelevate : 7
11.4. Inspecţia în domenul O.M.G.
- Operatori economici controlaţi = 45
11.5. Inspecţia în agricultura ecologicã = 38 activități de control
11.6. Inspecţia depozit cereale şi de seminţe de consum = 8activități de control
11.7. Inspecţie în domeniul industriei alimentare = 31activități de control
12. Situaţia suprafeţelor şi producţiilor realizate în anul 2018 comparativ cu anul 2017 – indici de performanţă
Cultura
Suprafaţa
Producţia medie
Suprafaţa
Producţia medie
%
Anul2017
realizată în
Anul 2018
realizată în2018
2018 faţă
2017
kg/ha
de 2017
kg/ha
Grâu
51429
4510
59045
3552
78,76
Secara
187
1711
174
1828
106,84
Triticale
533
3662
373
2826
77,17
Orz
7749
5301
10589
4479
84,49
Orzoaică de toamnă
1915
4550
1040
4952
108,84
Orzoaică de primăvara
4836
2553
4404
1851
72,50
Ovaz
1125
1880
1257
1685
89,63
Mazareboabe
9913
3287
9913
954
29,02
Rapiţă
20700
2249
16106
1652
73,45
Floarea soarelui
55800
2620
54620
2604
99,39
100477
4865
99684
6109
125,57
Porumb
4330
3254
4430
3270
100,49
Soia
1170
16158
1043
15197
94,05
Cartofi
Sfecla de zahar
182
54560
124
59960
109,90
Struguri masa
298
2000
298
3500
175,00
Struguri de vin
15437
3833
15462
6458
168,48
Plante medicinale
1671
613
590
475
77,49
Legume
7323
20167
7254
23754
117,79
Plante de nutret
15001
13819
14580
15221
110,15
13. Alte activitati
Realizarea de acţiuni de diseminare/informare a producãtorilor agricoli privind mãsurile din PNDR 2014-2020,
oportunitãţi de accesare a acestora, norme de eco-condiţionalitate, utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a
plantelor, agricultura ecologicã, produse tradiţionale.
- An 2017 - 56 instruiri /3913 producatori;
- An 2018 - 32 instruiri/ 2581 producatori;
- Realizare de loturi demonstrative la culturile : floare, porumb, vita de vie, legume;
- An 2017 6 loturi/4,66 ha;
- An 2018 6 loturi/7,90 ha.
Acordare consultanţã producãtorilor în toate domeniile din agriculturã.
Demonstraţii practice cu şi la producãtori agricoli:
- An 2017 - 81 activitãţi / 722 producãtori;
- An 2018 - 60 activitãţi / 612 producãtori.
Organizare târguri, simpozioane: Târgul de toamnã, Ziua Naţionalã a produselor agro-alimentare româneşti, Târgul mierii.
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 Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
În Campania 2018 au fost depuse un număr de 19196 cereri, cu o suprafață totală de 279363,90 ha, din care un
număr de 694 sunt cereri cu suprafețe mai mare de 50 ha, iar un numar de 18502 sunt cereri cu suprafețe mai mici de 50
ha, instrumentate la cele șase centre locale: Centrul local Beresti, Centrul local Cudalbi, Centrul local Galați, Centrul local
Tecuci, Centrul local Tecuci Sat Nou, Centrul local Tîrgu Bujor.
Au fost solicitate plăti pentru următoarele scheme /măsuri de sprijin:
1. Schemele de plăţi directe:
 Schema de plată unică pe suprafaţă (S.A.P.S.):
- numar fermieri: 19196;
- suprafața 279363.9ha;
În Campania 2018 au fost plătiți în avans un număr de 15576 fermieri, ceea ce reprezintă 81.14 % din numărul total al
fermierilor. Cuantum: 102.56€/ha stabilit în baza Hotărârii nr. 783/2018 privind reglementarea unor măsuri financiare
temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe
pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu caracter temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii
de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, precum şi a măsurii de promovare a
vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
Avansul acordat a fost de 71.892 euro/ha, ceea ce reprezintă 70% din cuantumul aprobat. Plăţile în avans s-au efectuat la
cursul de schimb de 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2018 şi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 01.10.2018.
 Plata redistributivă:
- nivelul I (1-5ha) = 5euro/ha
- nivelul II (5,01-30ha) = 50,3626 euro/ha
 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu:
58,2361euro/ha .
2. Ajutoarele naţionale tranzitorii:
- ANT 1 – culturi în teren arabil :
- ANT 4 – tutun :
- ANT 6 – sfeclă de zahăr :

- numar fermieri: 17578
- suprafață 250821,20 ha.
- numar fermieri: 1
- suprafață 12,00 ha.
- numar fermieri: 11
- suprafață 235,40 ha.

3. Sprijin cuplat în sectorul vegetal:
- Sprijin cuplat pentru cultura de soia:

- numar fermieri: 53
- suprafață 4726,46 ha.
- Tomate câmp industrializare:
- numar fermieri: 44
- suprafață 126,83 ha.
- Castraveți câmp industrializare:
- numar fermieri: 0
- suprafața: 0 ha.
- Meri industrializare:
- numar fermieri: 5
- suprafața: 33,71 ha.
- Lucerna:
- numar fermieri: 558
- suprafața: 3312,13 ha.
- Mazăre boabe pentru industrializare:
- numar fermieri: 49
- suprafața: 1899,85 ha.
- Fasole boabe pentru industrializare:
- numar fermieri: 3
- suprafața: 6,53 ha.
- Sfeclă de zahăr:
- numar fermieri: 11
- suprafață 235,40 ha;
- Legume cultivate in spatii protejate-sere : - numar fermieri: 1
- suprafață 0,10 ha;
- Legume cultivate in spatii protejate-solarii: - numar fermieri: 827
- suprafață 253,95 ha;
- Cartofi timpurii, simitimpurii si de vara industrializare :
- numar fermieri: 3
- suprafață 23,35 ha;
- Pruni industrializare :
- numar fermieri: 1
- suprafață 59,48 ha;
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- Caişi şi zarzãri industrializare :
- Cireşi şi vişini industrializare :

- numar fermieri: 2
- suprafață 11,83 ha;
- numar fermieri: 2
- suprafață 100,04 ha.

4. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole
- Măsura 10 - Agro-mediu şi climă:
- numar fermieri: 295
- suprafață 20680,68 ha;
- Măsura 11 - Agricultura ecologică
Submăsura 11.1. Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică conţine:
- Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura
ecologică :
- numar fermieri: 37
- suprafață 6141,54 ha;
- Pachetul 2 - legume aflate in conversia la agricultura ecologică :
- numar fermieri: 2
- suprafață 1,99 ha ;
- Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologică:
- numar fermieri: 14
- suprafață 89,23 ha
- Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologică:
- numar fermieri: 7
- suprafață 138,63 ha;
- Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică:
- numar fermieri: 2
- suprafata 102,11 ha.
- Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice:
Submăsura 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană (ANC_ZM):
- numar fermieri: 9
- suprafata 27,14ha
Submăsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
(ANC_SEMN):
- numar fermieri: 16016
- suprafata 241886,40 ha
Submăsura 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice (ANC_SPEC):
- numar fermieri: 1
- suprafata 3,18 ha
5. Schemele de plată pentru animale
5.1. Sprijinul cuplat pentru creşterea vacilor de lapte:
- numar fermieri: 100
5.2 Sprijinul cuplat pentru creşterea ovinelor:
- numar fermieri: 420
5.3 Sprijinul cuplat pentru creşterea caprinelor:
- numar fermieri: 188
5.4 Sprijinul cuplat pentru creşterea taurinelor din rase de carne şi metişii acestora:
- numar fermieri: 22
Ajutoare naționale tranzitorii în sector zootehnic:
Ajutoare naționale tranzitorii LAPTE:
- numar fermieri:100
Ajutoare naționale tranzitorii BOVINE CARNE:
- numar fermieri:1405
Ajutoare naționale tranzitorii OVINE, CAPRINE:
- numar fermieri:1571
Numãr adeverinţe eliberate pentru susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finantare al fermierilor,
conform O.U.G. 43/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:
- 1 adeverintã;
Numar de adeverinte eliberate pentru a facilita accesul la credite a beneficiarilor schemelor de sprijin pe suprafata
și în sector zootehnic, în cursul anului 2018:
-adeverințe SAPS – 720 adeverinte;
Informaţii referitoare la IPA – ONLINE
În anul 2018 au depus cerere ONLINE 19196 fermieri, cu o suprafață totală de 279363.9ha. Pânã la data de 15 iulie
2018 au fost digitizate toate parcelele agricole ale fermierilor urmare a modificarilor aduse la cererea de plata inițială.
Numar adeverinte eliberate pentru sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor,
conform O.U.G. 43/2013 cu modificarile si completarile ulterioare:
- 3 adeverinte.
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Numar de adeverinte eliberate pentru a facilita accesul la credite a beneficiarilor schemelor de sprijin pe suprafata
și în sector zootehnic, în cursul anului 2018: adeverințe SAPS – 720 adeverinte.
Situaţia plăţilor:
Anul

Numar
cereri
depuse
(din care au
fost excluse
cererile
neeligibile)

Cereri
autorizate
avans

Suma
autorizata
avans
FEGA +
FEADR +
cofinantare
Buget National
EURO

Procent
cereri
autorizate/ce
reri din care
au fost
excluse
cererile
neeligibile si
cele de
zootehnie
(%)

Cereri
autorizate
plata finala

Suma autorizata
plata finala
FEGA + FEADR +
cofinantare BN +
Buget National
EURO

Procent
cereri
autorizate/c
ereri din
care au fost
excluse
cererile
neeligibile
(%)

2017

19.391

17.359

29.002.890,17

93,36%

19.229

35.438.019,44

99,16%

2018

19.240

16.362

33.534.012,46

85,46%

18.658

32.318.525,82

97%

Analiză comparativă Control pe Teren 2017-2018
Tip control
Control clasic

Control teledetectie

Scheme verificate
SAPS
MASURI DE AGROMEDIU
ECOCONDITIONALITATE
MICUL FERMIER
PRACTICI AGRICOLE
BENEFICE PENTRU CLIMA SI
MEDIU
TANARUL FERMIER
PLATA REDISTRIBUTIVA
GAEC 4
SMR1
Esantion ,,cartonas galben”
SAPS
ECOCONDITIONALITATE
MASURI AGROMEDIU
PRACTICI AGRICOLE
BENEFICE PENTRU CLIMA SI
MEDIU
SMR1
TANARUL FERMIER
GAEC 4

Vizite pe teren pentru
actualizarea blocurilor fizice

SE VERIFICA LIMITA
BLOCURILOR FIZICE

Supracontrol

SAPS,PNDC AGROMEDIU
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2017 (NR. FERME)
265
42
26
100
50

2018 (NR. FERME)
172
72
45
36
54

10
50
56
0
675
1026
66
23
26

24
116
95
62
122
1307
34
32
33

0
47
81

62
87
57

141

368

2

3

Analiză comparativă Măsuri Specifice 2017-2018
Activitatea serviciului este bazată pe verificarea și autorizarea cererilor privind schemele de plată acordate în
sectorul zootehnic, măsuri de piaţă - intervenţie Masurii delegate - 215 , ajutoarelor excepționale şi a ajutoarelor de stat.
Forma de sprijin

1

Ord. 247/2008 modif. cu Ord. 269/2009,
Ord.132/2010, Ord.1763/2014restructurare/reconversie plantații viticole
Ord. 416/2017-recunoașterea grupurilor
de producători în sectorul legume-fructe

6

1

1.860.466,26
(4 plătite și 2 în curs
de autorizare)
493.033,67

Ors. 1801/2014- condiții de punere în
aplicare a măsurii de investiții în sectorul
vitivinicol 2014-2018
Total ajutor comunitar sector vegetal

0

4
5

2

Nr. dosare
2017

Suma autorizată
aferentă 2017 (lei)

Nr.
crt

Nr.
dosare
2018
1

Suma autorizată
aferentă 2018 (lei)
În curs de autorizare

2

1.253.303,34

0

3

În curs de autorizare

7

2.353.499,93

6

1.253.303,34

HG 640/2017- Programul pentru școli al
României

2

945.651,83

2

1.977.641,23

OUG 24/2010 – ajutor financiar în cadrul
programului de încurajare a consumului
de fructe în școli
Sprijin financiar comunitar acordat în
sectorul apicol - PNA

3

0

0

35

820.239,90
(mere sem. I +II, măs.
ad.)
113.926,25

46

135.277,74

Măsura 14T – plăți în favoarea bunăstării
animalelor – pachet a)- porcine (fostă
Măsura 2.1.5.)
Măsura 14T – plăți în favoarea bunăstării
animalelor – pachet b) - păsări (fostă
Măsura 2.1.5.)
Măsura 14 – plăți în favoarea bunăstării
animalelor – pachet a)- porcine

6

3.826.642,90

1

1.180.817,95

5

2.198.886,33

2

417.376,85

0

0

4

2.414.159,91

Măsura 14T – plăți în favoarea bunăstării
animalelor – pachet b) - păsări

0

0

5

1.567.301,72

HG 211/2017 – ajutor de adaptare
excepțional destinat produc. de lapte

2

14.222,10

0

0

Total ajutor comunitar sector zootehnic

53

7.919.569,31

53

7.692.575,40

3

6
7

8

9
10

12

Lg. 247/2005 si Ord.33/2011- renta
viageră agricolă

2.030

2.014.220,10

1.784

1.828.928,51

13

HG 1174/2014 si ORD/1727/2015
Anul 2017

2.582

15.569.027,00

2.700

7.390.615,00

14

HG 1174/2014 si ORD/1727/2015
Anul 2018

0

0

767

21.198.253,00

15

HG 1179/2014- Scheme de ajutor de stat
în sectorul creșterii animalelor

17

625.092,89

15

880.182,48

Total ajutoare de stat

4.629

18.208.339,99

5.266

31.297.978,99

TOTAL SMS APIA CJ GALATI

4.689

28.481.409,23

5.325

40.243.857,73
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 Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor
Acțiuni întreprinse în domeniul siguranței produselor alimentare de origine animală
Depistarea principalelor boli transmisibile (Zoonoze)
În anul 2018 au fost efectuate 22.822 examene pentru depistarea zoonozelor (cisticercoza, echinococoza,
tuberculoza, antrax) la speciile receptive. De asemenea, au fost efectuate 22.119 examene trichineloscopice la porcinele
crescute în sistem industrial, 1.472 examene trichineloscopice la porcinele crescute în sistem gospodãresc și 465 examene
trichineloscopice la mistreți sălbatici. Au fost depistate 25 carcase suine pozitive la examenul trichineloscopic care au fost
confiscate, denaturate şi dirijate la incinerare. Nu s-au înregistrat cazuri de trichineloză la om.
Au fost efectuate cu 8.697 examene mai puțin faţã de anul 2017, pentru depistarea zoonozelor la speciile receptive
(bovine, caprine, ovine, porcine), deoarece în anul 2018 s-a redus numărul de animale abatorizate.
Au fost efectuate cu 8.098 examene mai puţin faţã de anul 2017 pentru depistarea Trichinella spiralis din cauza
reducerii numărului de porcine abatorizate în anul 2018.
Realizarea indicatorilor din programul strategic de profilaxie și combatere a bolilor la animale și de prevenire a
transmiterii de boli de la animale la om și de protecție a mediului.
În anul 2018 au fost efectuate 2.303 acțiuni de control oficial pentru verificarea condițiilor sanitare veterinare și
pentru siguranța alimentelor în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor
alimentare de origine animală și au fost prelevate 705 probe de produse alimentare de origine animală în conformitate cu
prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016 cu modificările și completările ulterioare, în vederea efectuării expertizei
contaminanților, reziduurilor de pesticide, aditivilor, expertizei microbiologice, determinării gradului de contaminare
radioactivă.Au fost efectuate cu 78 controale oficiale în plus şi cu 52 probe mai mult faţã de anul 2017.
În perioada 01.08.2018-31.12.2018 au fost soluţionate un numãr de 11 sesizãri/reclamaţii.
Acțiuni întreprinse în domeniul siguranței alimentelor de origine non-animală
În anul 2018 au fost efectuate 3.299 acțiuni de control oficial pentru verificarea condițiilor sanitare veterinare și
pentru siguranța alimentelor de funcționare în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport și comercializare a
produselor alimentare de origine non-animală.
Au fost prelevate 714 probe de produse alimentare de origine non-animală conform Planului strategic pe 2018,
aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A nr. 35/2016 cu modificări și completări, în vederea efectuării expertizei
contaminanților, reziduurilor de pesticide, aditivilor, expertizei microbiologice, determinării gradului de contaminare
radioactivă și OMG-urilor și a verificării eficienței operațiunilor de igienizare.
Faţã de anul 2017 au fost realizate cu 186controale oficiale mai puţin în anul 2018, din cauza numărului mai mic
de unitãţi. De asemenea au fost prelevate cu 5 probe mai puţin în anul 2018 din cauza lipsei matricilor în unitãţi, în cadrul
Programului strategic aprobat pe anul 2017. S-au soluţionat 2 sesizãri în anul 2018.
Biroul Antifraudã
În perioada 01.01.2018 – 31.07.2018 personalul din cadrul Biroului Antifraudã a efectuat un numãr total de 722
controale. Acestea au fost realizate atât împreunã cu reprezentanţi din cadrul altor instituții ale statului cât si dispuse de
către A.N.S.V.S.A. și directorul executiv, în cadrul unităților de prelucrare, depozitare, comercializare a produselor de origine
animală şi nonanimală, exploataţii nonprofesionale sau exploatatii comerciale, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în târgurile
organizate şi recontroale.
Soluționarea reclamațiilor și sesizărilor inclusiv a celor de Call Center: 65 în anul 2018 față de 117 în anul 2017.
În anul 2018 au fost emise 1 Ordonanță de suspendare temporară a activității și 1 Ordonanță de interzicere
desfășurare activitate în anul 2018 față de 2 Ordonanțe de suspendare temporară a activității și 1 Ordonanță de interzicere
desfășurare activitate în anul 2017.
Au fost retrase de la comercializare și dirijate în vederea neutralizării o cantitate de 4.935,0191 kg diferite produse
alimentare de origine animală și nonanimală față de 1430,415 kg diferite produse alimentare și 181,8 litri diferite băuturi în
anul 2017.
În anul 2018, personalul din cadrul D.S.V.S.A. Galați a aplicat 239 sanțiuni contravenționale în valoare totală de
497.020 lei din care 103 avertismente scrise, față de 132 sancțuni contravenționale în valoare totală de 305.500 lei și 5
avertismente scrise aplicate în anul 2017.
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Activitãţi în domeniul - autorizare, înregistrare, evidenţã informatizatã
 Autorizarea sanitarã veterinarã a unitãţilor de industrie alimentarã în conformitate cu Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A.
nr. 57/ 2010.
În anul 2018 au fost autorizate sanitar-veterinar condiţionat / pentru schimburi intracomunitare cu produse de
origine animală, un numãr de 3 unitãţi. De asemenea, în conformitate cu prevederile ordinului sus-menționat, au fost
autorizate: 2 hale desfacere produse lactate, 123 mijloace de transport produse alimentare de origine animală și au fost
aplicate 74 vize anuale pe autorizațiile mijloacelor de transport produse alimentare de origine animală.
 Înregistrarea sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa alimentelor a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar şi
pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008.
În cursul anului 2018, au fost evaluate în vederea înregistrãrii sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor un
număr de 651 obiective pentru care au fost emise documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța
alimentelor, 84 mijloace de transport produse alimentare de origine non-animală, 4 producători particulari care desfășoară
activități de vânzare directă miere.
 Autorizarea / Înregistrarea sanitarã veterinarã a unitãţilor ce desfãşoarã activitãţi în domeniul hranei pentru animale de
fermã şi a mijloacelor de transport a hranei pentru animale de fermã în conformitate cu Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr.
44/2014.
În cursul anului 2018, au fost evaluate în vederea autorizării/înregistrării sanitare veterinare un număr de 4 obiective
(magazine comercializare furaje pentru animale), pentru care au fost emise documente de autorizare/inregistrare.
 Înregistrarea / Autorizarea sanitar-veterinarã a unitãţîlor / centrelor de colectare / exploataţiilor de origine şi a mijloacelor
de transport din domeniul sãnãtãţi şi bunãstãrii animalelor, a unitãţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor
de origine animalã care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate în conformitate cu Ordinul
preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 16/2010
În cursul anului 2018, au fost evaluate în vederea autorizării/înregistrării sanitare veterinare un număr 71 obiective
(exploatații comerciale apicole, exploatații apicole familiale, exploatații păsări, exploatații bovine, exploatatii suine, unități
D.D.D., pet-shop, pet-food, frierii animale companie, centre colectare ovine-caprine, mijloace de transport animale), pentru
care au fost emise documente de autorizare/înregistrare.
 Înregistrarea / Autorizarea sanitar-veterniarã a unitãţilor şi activitãţilor din domeniul farmaceutic veterinar în conformitate
cu Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 83/2014.
În cursul anului 2018, a fost evaluat în vederea autorizării sanitare veterinare un 1 obiectiv(farmacie veterinara),
pentru care a fost emis document de autorizare.
 Evaluarea şi încadrarea unitãţilor pe grupe de risc în conformitate cu Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016.
În cursul anului 2018, au fost evaluate în vederea încadrării pe grupe de risc un număr de 334 obiective înregistrate
sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, conform Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 și un număr de 10 obiective
autorizate sanitar veterinar conform Ord. 57/2010.
Comparativ cu anul 2017 :
- Au fost emise cu 19 mai puține documente de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor, cu 4 mai
putine documente de autorizare magazine furaje, cu 7 mai putine documente de autorizare/înregistrare exploatații
comerciale apicole, exploatații apicole familiale, exploatații comerciale păsări, exploatații comerciale porci, unități D.D.D, petshop, pet-food, centre colectare bovine-ovine, mijloace de transport animale, cu 5 mai putine documente de autorizare
farmacii veterinare, întrucât s-au înregistrat mai puține solicitări din partea operatorilor economici nou-înființați în anul 2018.
- Au fost evaluate în vederea încadrării pe grupe de risc cu 130 mai puține obiective înregistrate sanitar veterinar și pentru
siguranța alimentelor, conform Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008. Această diferență apare datorită modificării intervalului la
care sunt evaluate unitățile de producție de origine non-animală prin Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016 și
anume la 2 ani față de Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 29/2014 care specifică că evaluarea acestor unități se făcea
anual în anul 2015, precum si a incetarii activitatii unor societati.
- Au fost autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală cu 2 mai multe unități,
ca urmare a extinderii activitatii.
- Au fost autorizate cu 27 mai multe mijloace de transport produse alimentare de origine animală și cu 4 mai multe mijloace
de transport produse alimentare de origine non-animală si au fost aplicate cu 12 mai puţine vize anuale pe autorizațiile
mijloacelor de transport produse alimentare de origine animală.
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- Nu au fost solicitãri privind înregistrarea sanitarã veterinarã pentru vânzare directă de lapte prin intermediul automatelor în
cursul anului 2018; au fost cu 3 mai multe solicitãri privind înregistrarea sanitarã veterinarã pentru vânzare directã de miere
albine.
Monitorizarea comerţului intracomunitar, importului, exportului şi tranzitului de animale vii, produse şi subproduse
de origine animalã / non-animalã şi produse destinate nutriţiei animalelor.
La nivelul S.C.A.I.E.I. sunt monitorizate operațiunile de comerț intracomunitar, import, export și tranzit de animale
vii, produse și subproduse de origine animală /non-animală și produse destinate nutriției animalelor, lunar întocmindu-se
raportări la A.N.S.V.S.A. Au fost eliberate Certificate sanitar veterinare în cazul exportului/schimbului intracomunitar de
animale și Certificate de sănătate pentru exportul produselor de origine non-animală. A fost efectuat controlul animalelor
intrate prin comerț intracomunitar, controlul operatorilor din domeniul alimentar care derulează operațiuni de comerț
intracomunitar, import, export produse de origine animală și non-animală.
Acţiuni de control oficial în domeniul sãnãtãţii animalelor
Programul strategic de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli
de la animale la om și de protecție a mediului pentru anul 2018 în domeniul sănătații animale.
Pentru supravegherea clinică a bolilor cu mare difuzibilitate s-au efectuat 41.478 examene serologice pentru
depistarea leucozei enzootice bovine, brucelozei bovine și anemiei infecțioase ecvine.
În anul 2018 au fost declarate 44 focare de boală şi 8 cazuri de boală la mistreţ, după cum urmează:
- 20 focare de trichineloză în 7 localităţi : Cudalbi, Smârdan, Vânători, Iveşti, Lieşti, Mun. Galaţi, Mun. Tecuci. A fost declarat
şi un caz la mistreţ pe FV 2 Căprioara ;
- 8 focare LEB la bovine în 5 localităţi (Cavadineşti, Galaţi, Bălăbăneşti, Bereşti Meria, Rădeşti);
- 16 focare Pestă Porcină Africană în 7 localități : Suceveni, Vameş, mun. Galați, Cavadineşti, Tudor Vladimirescu,
Independenţa, Măstăcani.
Au fost declarate şi 7 cazuri de Pestă Porcină Africană la mistreţi în 2 Fonduri de Vânătoare (1 pe FV 42 Zătun şi 6
pe FV 30 Suceveni).
 Programul de supraveghere contra pestei porcine clasice
În anul 2018 s-a efectuat supravegherea serologică în exploataţiile comerciale a porcilor importaţi şi a celor
prevăzute în Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 29/2014, precum şi supravegherea clinică permanentă a porcilor din exploataţiile
comerciale şi din gospodăriile populaţiei. S-au efectuat 368 examene serologice pentru determinarea PPC la porci domestici
şi pe 468 probe sânge porci mistreti.
 Supravegherea gripei aviare pe teritoriul judeţului Galaţi
S-a efectuat supravegherea clinică permanentă a păsărilor, au fost prelevate 1035 de probe de sânge pentru
examen serologic de la păsările din “localităţile ţintă” şi 320 probe de sânge de la păsările din exploataţii comerciale. Au fost
efectuate examene clinice în fiecare exploataţie profesională de creştere a găinilor pentru ouă consum şi pui broiller.
 Programul pentru supravegherea, controlul si eradicarea rabiei
În conformitate cu prevederile Odinului A.N.S.V.S.A. nr. 29/2014 şi ale Notei de serviciu a A.N.S.V.S.A. nr.
5611/29581/29.12.2014, campania de vaccinare antirabică profilactică la câini şi pisici s-a derulat în perioada noiembrie
20187 - februarie 2019. În anul 2018 nu au fost declarate focare de rabie în judeţul Galaţi.
 Programul pentru eradicarea si monitorizarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile
În anul 2018 au fost prelevate un număr de 1.071 de probe de trunchi cerebral de la speciile de animale receptive,
din care 306 trunchiuri cerebrale de la bovine, 490 de la ovine, 275 de la caprine. Au fost efectuate examene de laborator
pentru depistarea E.S.T. şi nu au existat probe pozitive.
 Programul pentru eradicarea şi monitorizarea bolii Bluetongue
În cadrul supravegherii serologice desfăşurate conform Programului strategic pentru anul 2018, s-au prelevat probe
de sânge de la bovinele din «localităţile ţintă» (Barcea şi Cudalbi).
 Lichidarea focarelor de boli infecto-contagioase existente în judeţul Galaţi
În anul 2018 au fost stinse 29 focare de boală: 20 focare de trichineloză, 9 focare de leucoză enzootică bovină.
 Acţiuni sanitare veterinare privind respectarea normelor de protecţie şi bunăstareaanimalelor în exploataţiile de
animale.
Au fost monitorizate documentele privind instituirea şi respectarea măsurilor de biosecuritate : aplicarea şi
respectarea normelor sanitare veterinare, în organizarea şi desfăşurarea fluxului tehnologic, accesul în exploataţiile de
animale, livrări de animale şi produse, condiţii de igienă din adăposturi, spaţii de prelucrare şi incinte si parametrii de
microclimat. Au fost monitorizate documentele privind bunăstarea animalelor; completarea fişelor de evaluare la exploataţii:
evaluarea sistemelor de creştere a animalelor în funcţie de criteriile stabilite de A.N.S.V.S.A, verificarea respectării
prevederilor legale referitoare la : personal, inspecţii, ţinerea evidenţelor, libertatea de mişcare, adăposturi şi cazare,
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animalele care nu sunt ţinute în adăposturi, echipamentele mecanice sau automate, hrana pentru animale, apa şi alte
substanţe, mutilări şi metode de creştere.
Au fost efectuate un număr de 129 controale după cum urmează: 28 în exploataţii de vaci lapte, 7 în exploataţii de
viţei, 27 exploataţii de GOC, 23 în exploataţii PC, 10 controale la abator, 15 controale în târgurile de animale şi 19 controale
în exploataţii de porci. Totodată pentru implementarea procedurii de control al identificării animalelor au mai fost verificate
24.240 de gospodării ale populaţiei.
 Acţiuni sanitare veterinare privind respectarea normelor de protecţie şi bunăstareaanimalelor în timpul
transportului de animale.
S-au efectuat controale referitoare la îndeplinirea de către mijloacele de transport şi a containerelor pentru animale
a condiţiilor de transport legale pentru efectuarea unor astfel de activităţi (ventilaţie, luminozitate, hrana, îngrijire, apa): pe căi
rutiere, controlul densităţii de încărcare a animalelor în mijloace de transport în functie de specie, vârstă, greutate, categorie
de producţie, mărimea corporală şi stare fiziologică, controlul echipamentelor utilizate pentru încărcarea şi descărcarea
animalelor în/şi din mijloacele de transport; controlul autorizaţiei de transport, a jurnalului de călătorie, a certificatului de
competent pentru conducătorii auto şi însoţitori, a altor documente însoţitoare pentru transporturile cu o durată mai mare de
8 ore. Au fost efectuate 8 controale asupra autovehiculelor specializate pentru transportul animalelor în Comunitatea
Europeană. Au fost efectuate 14 controale rutiere împreună cu cadrele MAI.
În anul 2018 au fost exportate, din centrele de colectare de pe teritoriul judeţului Galaţi: 1.172 bovine, 25.437 ovine
şi au fost aduse prin schimb intracomunitar: 170 bovine, 2.084.700 de păsări şi 8.423 de porci.
 Controlul pieţei interne a animalelor, circulaţia animalelor, organizarea şi funcţionarea târgurilor şi exploataţiilor
de animale. În anul 2018 au fost efectuate periodic controale privind respectarea condiţiilor privind circulaţia animalelor în
târgurile de animale din judeţul Galaţi.
 Controlul produselor medicinale veterinare, circulaţia furajelor şi a proteinelor de origine animală. Au fost
efectuate 151 controale pentru verificarea respectării condiţiilor de circulaţie, comercializare a produselor medicinale
veterinare, furaje, pentru verificarea respectării normelor prevăzute de legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte
medicamentele şi produsele medicinale de uz veterinar şi furajele.
SITUAŢIA EPIDEMIOLOGICĂ ÎN JUDEŢUL GALAŢI
- Trichineloză porcine: în anul 2018 au fost diagnosticate un număr de 20 focare care au fost stinse, în comparaţie cu anul
2017, când au fost diagnosticate 19 de focare ce au fost stinse;
- Leucoză bovine: în anul 2018 exista un număr de 17 focare, dintre care 9 din anii precedenţi, iar un numar de 9 focare au
fost stinse, în comparaţie cu anul 2017, când erau înregistrate un număr de 16 focare, dintre care 8 din anii precedenţi, iar
un număr de 9 focare au fost stinse;
- Scrapie ovine: în anul 2018 nu a fost diagnosticat nici un focar de scrapie fiind în activitate continuã de supraveghere
sanitarã veterinarã, comparativ cu anul 2017 când a fost diagnosticat un focar de scrapie;
- Anemie Infecţioasă Ecvină: în anul 2018 a fost diagnosticate un focar şi a fost stins, prin comparaţie cu anul 2017, când nu
a fost diagnosticat nici un focar;
- Salmoneloza la păsări: în anul 2018 nu au fost diagnosticate focare, în comparaţie cu anul 2017, când nu au fost
diagnosticate focare.
LABORATORUL SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Galați în anul 2018 și-a desfășurat activitatea în
conformitate cu prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016. Acesta este autorizat conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.
48/2010 cu Autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 60/25.07.2011.
Activitatea de laborator este structurată pe trei domenii: sănătate animală, siguranța alimentelor și control reziduuri
– contaminanți.
În activitatea desfășurată s-au utilizat metode de diagnostic și supraveghere sanitară veterinară în conformitate cu
Manualul OIE și a standardelor în vigoare, dar și metode de diagnostic și supraveghere sanitară veterinară elaborate și
aprobate de I.D.S.A. Nu s-au introdus metode noi de diagnostic în perioada raportată. În data de 20.09.2017, L.S.V.S.A.
Galați a obținut noul - Certificat de Acreditare RENAR nr. LI 1148, pentru 50 încercări (metode analitice) conform Anexei nr.
1/20.09.2017.
S-au analizat un număr de 76 912 de probe în anul 2018, comparativ cu 69 221 de probe în anul 2017, dintre care:
Compartiment Siguranța Alimentelor/Compartiment Control Reziduuri și Contaminanți :
- s-au analizat un număr de 8.502 probe în anul 2018, comparativ cu 8.203 de probe în anul 2017, din produse de origine
animală, produse de origine non-animală, sanitații, apă și furaje (tipul analizelor: microbiologice, fizico-chimice, controlul
reziduurilor, radioactivitate).
Compartiment/Birou Sănătate Animală – s-au analizat un număr de 68 410 probe în anul 2018, comparativ cu 61 018 de
probe în anul 2017, din fecale, cadavre, organe, lapte, albine, faguri, sânge, ser, tesut muscular, apă, sanitații (tipul
analizelor: anatomie patologică, virusologie, serologie, parazitologie, bacteriologie, toxicologie).
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 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Sãditor
Ca instituţie abilitatã pentru managementul seminţelor şi materialului sãditor, instituţia funcţioneazã şi îşi
desfãşoarã activitatea ca unitate cu personalitate juridicã, finanţatã din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la
bugetul de stat, subordonatã Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Direcţia Generalã Control şi Inspecţii şi
Direcţia de Inspecţii şi Control Ex Post, în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, controlul
calitãţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului saditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricoleşi a
H.G. nr. 716/02.09.1999 privind reorganizarea și funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor și materialului
săditor. Laboratorul ITCSMS Galaţi este dotat cu aparatură şi echipamente de lucru performante, este auditat periodic de
către Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și Inspecția Națională pentru Calitatea
Semințelor din cadrul MADR. Astfel, în urma celui mai recent audit, laboratorul ITCSMS Galaţi are un sistem de
management al calității documentat și fără neconformităti, certificat prin Certificatul de autorizare oficială nr.10/15.09.2016.
În anul 2018, în urma efectuării testelor de referinţă 17-1 şi 17-2, primite de la Laboratorul Central pentru Calitatea
Seminţelor şi a Materialului Săditor Bucureşti, laboratorul ITCSMS Galaţi nu a înregistrat neconformităţi în desfăşurarea
activităţii.
Controlul calităţii semințelor și materialului săditor în câmp și în laborator
Activitatea analiștilor din cadrul I.T.C.S.M.S. Galaţi a fost monitorizată și evaluată permanent în cursul anului 2018, prin
sistemul de management al calității, ce a fost implementat. Aceasta s-a realizat prin instruirile periodice efectuate conform
calendarului aprobat, prin aplicarea măsurilor preventive și corective stabilite pe baza auditului intern și extern, precum și a
rezultatelor obținute la testele de referință.
Programul de multiplicare s-a întocmit la solicitarea agenților economici, care au depus la I.T.C.S.M.S Galaţi declarații
de multiplicare pentru culturile semincere înființate în anul agricol 2017-2018. Efectuarea inspecţiilor în câmp s-a făcut
conform programului de multiplicare pentru anul 2018 și întocmit la solicitarea operatorilor economici înregistrați pentru
producerea semințelor și materialului săditor.
Activitatea ITCSMS Galaţi s-a concretizat prin desfăşurarea urmãtoarelor activitãţi:
 înregistrarea a 24 de operatori economici noi, cărora li s-au eliberat 33 autorizaţii noi;
 supravegherea şi monitorizarea a 117 operatori economici înregistraţi pentru activităţi de producerea, prelucrarea şi/sau
comercializarea seminţelor şi materialului sãditor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cărora li s-au aplicat vize
anuale pe 250 de autorizaţii;
 instruirea, testarea şi atestarea a 81 persoane împuternicite de cãtre operatori economici care au solicitat înregistrarea,
pentru desfăşurarea activităţilor specifice;
 elaborarea programului anual de multiplicare, prin înregistrarea declaraţiilor de multiplicare depuse de operatorii
economici înregistraţi şi realizarea acestuia prin efectuarea controalelor specifice prevãzute în ordinele privind aprobarea
Regulilor şi normelor tehnince privind producerea în vederea comercializãrii, controlul, certificarea calitãţii şi comercializarea
seminţelor şi materialului de înmulţire pe specii şi grupe de specii pe urmãtoarele suprafeţe :
Culturi înscrise pentru producerea de sãmânţã 2018
Sup. Înscrisă
(ha)

Nr.
Crt

Specia

1
2
3
4
5
6
7
8

Cereale pãioase
Porumb
Soia
Floarea soarelui
Lucernă
Mazãre furaj
Coriandru
Mat. Săditor viticol

2450
734
115
137
83
731
10
16,782

80
200
56
8
20
18
1
1

-

-

9

Mat. Saditor pomicil

7,926

8

-

-

4284 ha

-

-

Total general

Nr.
parcele

Sub
rezervă

Obs.

-

 certificarea oficială a calităţii seminţelor şi materialului săditor, realizată pe baza eşantioanelor de laborator reprezentând
loturile de seminţe şi material săditor, prelevate de personal propriu, asupra cărora s-au efectuat testele de calitate specifice.
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Instituţia are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a sistemului de management prinextinderea determinărilor, dotării,
instruirii pentru obţinerea şi menţinerea unui înalt nivel calitativ al serviciilor noastre în vederea satisfacerii tuturor dorinţelor
clienţilor noştri actuali şi potenţiali.

 Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice
Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice (OJSPA)– Galaţi este organizat şi funcţionează în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.30/18.01.2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale. Funcţionează ca instituţie de stat de interes public, finanţată integral din venituri proprii, cu
personalitate juridică şi are sarcini ce decurg din Ordinul MADR 238/2011, privind regulamentul cadru de organizare şi
funcţionare a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice, Ordinul MADR 278/2011, privind Programul naţional de
monitorizare sol-teren pentru agricultură şi banca de date aferente, prin elaborarea de studii pedologice si agrochimice,
Ordinul MMGA 344/2004, privind aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor când se
utilizează nămolurile de epurare în agricultură, HG 1257/2011 privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele
de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare,
Decizia interministerială MADR/MMAP 221983-GC-12.06.2013, privind transpunerea în legislaţia naţională a Directivei
Nitraţi, Legea 18/1991 actualizată, privind fondul funciar, Ordinul MAPPM nr. 184/1997 privind aprobarea Procedurii de
realizare a bilanţurilor de mediu, Ordinul MAPPM nr. 756/199, privind aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării
mediului, OUG 34/2013 şi HG78/2015 privind organizarea, administrarea şi explotarea pajiştilor permanente.
Studiile pedologice şi agrochimice constituie documentaţia de bază pentru stabilirea măsurilor de protecţie,
ameliorare, conservare şi folosire raţională a solurilor în scopul sporirii producţiei vegetale şi evitării poluării şi eroziunii
solului. Obiectul studiilor pedologice şi agrochimice este solul, studiat în raport cu factorii de mediu şi activităţile agricole.
În anul 2018 obiectivele OJSPA au fost următoarele:
1. Studiile pedologice şi agrochimice necesare reactualizării Sitemului judeţean de monitorizare sol teren pentru agricultură
conform Ord. MADR 278/2011. Menționăm că, în același capitol bugetar au fost incluse și studiile privind amenajamentele
pastorale decontate:
Studii de monitorizare a solului:
2017 – 6 contracte (195000 lei)
2018 – 4 contracte (232512 lei)
Studii pentru amenajamente pastorale:

2017 – 13 contracte (224000 lei)
2018 – 15 contracte (302025 lei)

2. Diverse categorii de studii pedologice şi agrochimice:
În anul 2018 s-au înregistrat 181 contracte, fiind finalizate în întregime şi însumând o valoare de 249334.42 lei.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Categorie de studiu
Studiu pedologic pentru încadrarea în
clasă de calitate
Studiu pedologic pentru stabilirea
potenţialului productiv al terenului
Studii agrochimice în vederea
fertilizării raţionale a terenului agricol
Analize de sol cu interpretări
Studii de pretabilitatea solului pentru
diverse culturi
Studii speciale pentru utilizarea
nămolurilor de epurare în agricultură
Studii speciale (aplicarea dejecţiilor
organice pe terenul agricol, stabilirea
gradului de poluare, etc.)
TOTAL

2017

2018

Nr. de studii
38

Suprafaţa ha
41.02

Nr. de studii
91

Suprafaţa ha
257.25

29

3663.67

36

4232.16

5

5329.03

7

643.41

11
15

139.13

12
27

252.01

1

169.55

-

-

2

108.61

6

236.05

9451.01

30

5620.88

Din tabelul prezentat mai sus, se observă că în anul 2018 suprafaţa analizată de OJSPA Galaţi a fost de 5620.88
(1.65%) reprezentând studii diverse, în condiţiile în care suprafaţa agricolă a judeţului Galaţi este de 341422 ha, iar studiile
întocmite de instituţia OJSPA Galaţi sunt elaborate contra cost, doar la solicitarea beneficiarilor.
În aceste condiţii, se impune necesitatea conservării şi analizării solului în raport cu condiţiile de mediu, sănătatea
umană şi activităţile agricole intense din judeţ, ce conduc anual la eroziunea stratului fertil, la poluarea solului şi a apei
freatice cu nutrienţi sau hidrocarburi, la apariţia diverselor alergii sau boli digestive, sau la creşterea nivelului de gaze cu
efecte de seră prin aplicarea de amendamente fără un studiu în prealabil pentru a stabili tipul de salinizare şi implicit, tipul şi
cantitatea de amendament. Fermierii nu sunt obligaţi să aplice îngrăşăminte chimice şi organice conform unui studiu
fundamentat ştiinţific, şi de cele mai multe ori administrează cantităţi uriaşe, neconforme cu necesităţile solului şi plantei,
creându-se astfel dezechilibre de nutriţie şi imunitate ale plantelor. Se aplică îngrăşăminte cu efect acidifiant pe soluri cu risc
de acidifiere şi îngrăşăminte cu acţiune alcalinizantă pe soluri saline.
Conform Programului de specializare, în anul 2018 au fost specializați toți angajații prin intermediul cursurilor de
specializare și participării la manifestări științifice, cu o valoare de 5770 lei.
În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică OJSPA Galaţi şi-a propus să efectueze o monografie a
solurilor din judeţul Galaţi, o hartă a solurilor scara 1:10000 a tipurilor de sol şi calitatea acestora în format GIS, o monografie
a solurilor urbane din municipiul Galaţi cu hărţi în format GIS (cercetări în premieră pentru Judeţul Galaţi), precum şi
cercetări privind efectele aplicării îngrăşămintelor chimice şi organice pe diverse tipuri de soluri specifice judeţului Galaţi în
câmpuri experimentale.

 Centrul Regional de Zootehnie 2 Sud Est – Oficiul Judeţean de Zootehnie Galaţi
Oficiul Judeţean de Zootehnie Galaţi (OJZ), instituţie publicã fãrã personalitate juridicã, funcţioneazã în subordinea
Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie Bucureşti (ANZ), şi este finanţatã integral de la bugetul de stat, reorganizatã în baza
H.G. 1188/2014 şi funcţioneazã în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
În cursul anului 2018Oficiul Judeţean de Zootehnie Galaţi şi-a canalizat întreaga activitate pentru îndeplinirea urmãtoarelor
obiective :
- organizarea şi efectuarea inspecţiei de stat în zootehnie la nivel de judeţ;
- coordonarea şi îndrumarea tehnicã la nivel judeţean a exploatãrii, ameliorãrii şi reproducţiei animalelor;
- coordonarea, controlul privind desfãşurarea activitãţii de însãmânţãri artificiale la bovine cu material seminal congelat
provenind de la tauri codificaţi care se gasesc în listele ANZ;
- coordonarea, controlul şi îndrumarea acţiunilor privind organizarea şi desfãşurarea montei naturale dirijatã, în vederea
reducerii montei clandestine;
- coordonarea acţiunii de colectare, centralizare şi transmitere a datelor de reproducţie, selecţie şi inspecţie;
- coordonarea acţiunii de identificare a stupilor şi stupinelor;
- coordonarea acţiunii de administrare a bazei de date la ecvidee;
- printare şi asamblare paşapoarte ecvidee la centru printare CRZ2;
- evaluarea şi stabilirea tuturor populaţiilor de animale care trebuiesc cuprinse în programele de conservare geneticã;
- continuarea colaborãrii cu asociaţiile şi organizaţiile crescãtorilor în vederea perfecţionãrii metodelor de control oficial şi a
biotehnicilor moderne de reproducţie în sistem privat;
- achiziţionarea de M.S.C. din tauri de mare valoare biologicã, pe rase la cererea fermierilor;
- efectuarea de controale periodice la P.I.A.V.- uri, pentru a depista intrãrile de M.S.C. neavizate;
- colaborarea cu D.S.V.S.A. şi Poliţie pentru a depista mişcãrile de animale necontrolate din târguri;
- participarea în comisii în vederea stabilirii despãgubirilor pentru animalele depistate bolnave şi scoase din efectiv, în
vederea eradicãrii unor boli cuprinse în programul strategic de eradicare a unor boli contagioase;
- control pe teren pentru verificarea respectãrii condiţiilor de eligibilitate privind acordarea ANTZ şi SCZ în sectorul zootehnic
şi în sectorul apicol conform acordului de delegare între ANZ si APIA.
Principalele activitãţi desfãşurate în cadrul O.J.Z Galaţi în anul 2018. (situatie comparativã cu anul 2017)
Nr.
Crt.

Tipul activitãţii

1

Acţiuni de verificare la P.I.A.V.-uri privind modul
de gestionarea M.S.C.-ului şi a evidenţelor
primare de reproducţie

Nr. de
activitãţi
efectuate
2017
16

31

Nr. de
activitãţi
efectuate
2018
20

Dif.
+/-

+4

Observaţii

Conform
procedurii
lucru

de

2
3

4

Controale în târguri, în echipe comune, cu
D.S.V.S.A. şi cu Poliţia
Determinarea calitãţii materialului seminal
Codificarea unitãţilor avicole

2

2

-

La solicitare

4

5

+1

-

Conform
procedurii
lucru
Conform
procedurii
lucru
Conform
procedurii
lucru
Conform
procedurii
lucru
La solicitare

2

2

-

Identificarea stupilor şi stupinelor în sistem unitar
conform OM 251/2017

213

Verificarea stupinelor de multiplicare (control
primãvarã,toamnã,vatra permanentã)

4

7

Actiuni de verificare la fata locului in vederea
acreditarii asociatii/organizatii

1

1

8

Actiuni de consultanta si indrumare tehnica privind
activitatea specifica si mediatizarea legislatiei din
domeniu
Inspectie control C.O.P.taurine lapte carne si
ovine,caprine

360

389

+29

La solicitare

120

201

+81

Control in teren la herghelia Tulucesti in vederea
in vederea verificarii efctivelor de cabaline pentru
vizarea decontului
Verificare
la fata locului privind ajutoarele
nationale tranzitorii
pentru speciile ovine
caprine,bovine si sprijinul cuplat in sectorul
zootehnic
Verificarea la fata locului pentru cererile unice de
plata a M10P8-rase locale in pericol de abandon

12

Conform
procedurii
lucru
Conform
procedurii
lucru
Conform
procedurii
lucru

5

6

9

10

11

12

13

14

15

136

1

205

5

12

116

-

5

-8

+1

-

-20

-1

Verificarea la fata locului apicultori privind sprijinul
financiar acordat sectorului apicol prin PNA

2

Control la fata locului prim –cumparatori
lapteLegea297/2013,HG1638/2015

5

Stabilirea valorii de inlocuire a animalelor bolnave
conf.H.G.1213/2009

18

TOTAL ACŢIUNI

896

991

+95

7526

8458

+932

Permanent

410

480

+70

Permanent

2602

3811

+1209

La solicitare

124565

148247

+23682

La solicitare

308

274

-34

Permanent

1599

419

-1180

Permanent

3
2

3
2

-

Permanent
Permanent

5

23

+3

Conform
procedurii
lucru
Conform
procedurii
lucru
Conform
procedurii
lucru

-

+5

Conform
procedurii
lucru

ALTE ACIVITĂŢI
1
2
3
4
5

6

Monitorizarea activitatii de reproductie si insamintari
artificiale(nr.)
Monitorizarea activitatii de reproductie-monta
naturala autorizata (nr.)
Efective bovine lapte-carne cuprinse in C.O.P.(nr.)
Efective ovine si caprine cuprinse in C.O.P.
(nr)
Actualizare baza de date SIIE, ecvidee microcipate
si introduse in baza de date (nr.)
Printare si asamblare pasapoarte ecvidee la centru
de printare CRZ2 (nr.)
Actualizare baza de date coduri stupine alacate
Monitorizarea elaborarii proiectelor de
amenajamente pastorale

32

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

II.3. Politica fiscal-bugetarã
 Administraţia Judeţeanã a Finanţelor Publice
Realizarea indicatorilor de performanţã pe anul 2018
1. Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2018, comparativ cu anul 2017
- lei TOTAL AJFP
ANUL 2017
ANUL 2018

Venituri
TOTAL BGC, administrat de A.NA.F.
Buget de stat ( exclusiv încasări în vamă), din
care:

1.450.564.853

1.804.740.963

606.798.793

631.895.455

50.051.261

31.584.803

327.669.750
157.968.849

249.572.548
215.523.848

1.282.914

2.403.617

69.826.019

132.810.639

266.236.542

361.802.436

556.198.206

785.591.784

21.331.313

25.451.288

Impozit pe profit
Impozit pe venit
TVA ( exclusiv încasări pentru importurile de bunuri )
Accize ( exclusiv încasări în vamă )
Rest venituri ( exclusiv încasări în vamă)
Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de
Sănătate
Bugetul asigurărilor sociale de stat
Bugetul asigurărilor pentru şomaj

Încasãrile la bugetul general consolidat au crescut în anul 2018, faţã de anul 2017, motivat şi de faptul cã începând
cu luna noiembrie 2018 la nivelul A.J.F.P. Galaţi a fost preluatã administrarea contribuabililor mijlocii din judeţul Galaţi.
Astfel, în lunile noiembrie şi decembrie 2018 încasãrile aferente contribuabililor mijlocii au fost de 108.516.064 lei.
Pe surse ale bugetului de stat, ponderea cea mai mare o au încasãrile din impozitul pe venit (39,50%) urmate de
încasãrile din TVA (34,11%).
Programul anual de încasări la bugetul general consolidat al statului repartizat instituţiei noastre de MFP-ANAF
pentru anul 2018, a fost îndeplinit în proporţie de 103,32%.
Situaţia privind gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare
în anul 2018, comparativ cu anul 2017

Bugetul

Grad de realizare a
programului de
încasări venituri
bugetare
Anul 2017

Grad de realizare a
programului de încasări
venituri bugetare
Anul 2018

Buget de stat
Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de
Sănătate

105,30%

98,22%

107,44%

106,19%

Bugetul asigurărilor sociale de stat

110,01%

106,52%

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

106,71%

100,92%

Bugetul General Consolidat

107,48%

103,32%
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Dinamica lunară a realizării programului de încasări 2018 / 2017 ( lei )
Luna
Programat

2017
Realizat

Grad de
realizare
%

Programat

2018
Realizat

Grad de
realizare
%

ianuarie

104.310.000

118.025.497

113,15

128.180.000

143.766.969

112,16

februarie

97.230.000

97.389.401

100,16

113.830.000

120.188.644

105,59

martie

113.650.000

122.409.831

107,71

133.710.000

131.572.329

98,40

aprilie

116.440.000

121.188.179

104,08

130.860.000

139.005.462

106,22

mai

100.680.000

108.678.528

107,94

115.380.000

129.843.941

112,54

iunie

98.960.000

113.875.564

115,07

127.280.000

134.612.402

105,76

iulie

118.580.000

125.230.147

105,61

145.240.000

152.158.037

104,76

august

105.410.000

117.451.655

111,42

136.380.000

138.320.397

101,42

septembrie

113.300.000

122.765.777

108,35

136.790.000

136.224.007

99.59

octombrie

135.900.000

141.995.707

103,04

161.190.000

164.020.784

101,76

noiembrie

118.240.000

121.829.754

104,49

199.530.000

193.766.166

97,11

decembrie

126.930.000

139.724.813

110,08

218.390.000

221.261.825

101,31

1.349.630.000

1.450.564.853

107,48

1.746.760.000

1.804.740.963

103,32

TOTAL

2. Analiza arieratelor
La data de 31.12.2018 la nivelul AJFP Galaţi erau arierate recuperabile ramase de încasat în suma de 236,40
mil.Lei (S.I.A.C.F.+GOTICA) cu urmãtoarea componenţã :
- 72,09 mil. lei din soldul anului precedent (30,49 %);
- 164,31 mil. lei arierate ramase de recuperat constituite în cursul anului 2018 (69,51 %).
Încasarile din arierate la 31 decembrie 2018 au fost în suma de 441,29 mil. lei din care:
- 49,08 mil. lei din arieratele aflate în sold la 31 decembrie 2017 (11,12 %);
- 392,21 mil. lei din arieratele constituite în cursul anului 2018 (88,88 %).
Rezultatele obţinute în anul 2018, pe domenii de activitate
a) Activitatea de gestiune registru contribuabili
 La data de 31.12.2018 la nivelul judeţului Galaţi se aflau în administrare 226.238 contribuabili, după cum
urmează:
- 25.893 – persoane juridice;
- 11.124- număr persoane fizice care desfaşoară activităţi economice în mod independent;
- 2.798- număr persoane fizice care exercită profesii libere;
- 3.205- număr întreprinderi familiale;
- 183.218- alţi contribuabili.
b) Activitatea de administrare a taxei pe valoarea adaugatã
În anul 2018 a fost depus număr de 1.637 deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare (DNOR)
aferente activităţii desfăşurate de către contribuabilii care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, respectiv trimestrul
calendaristic. Suma solicitată spre rambursare, aferentă celor 1.637 deconturi de TVA a fost de 70.710.869 lei.
În anul 2018 a fost rambursată taxa pe valoarea adăugată în sumă de 54.850.952 lei, cu 9.938.088 lei mai mult faţã
de TVA rambursatã în anul 2017.
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2018

Total
TVA
rambursată
, din care:

Sume
compensat
e (lei)

Sume
Restituite
efectiv
(lei)

54.850.952

20.296.772

34.554.180

Pondere
sume
compen
sate
în total
ramburs
are
(%)
37,00%

2017

Total
TVA
rambursată,
din care:

Sume
compensat
e (lei)

Sume
restituite
efectiv (lei)

Pondere
sume
compensa
te în total
rambursar
e (%)

44.912.864

14.398.680

30.514.184

32,06%

La data de 31 decembrie 2018 se aflau în curs de soluţionare 272 de conturi cu sume negative de TVA cu opţiune
de ramburare, în sumă totală de 13,35 milioane lei.
c) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale
Sume realizate în anul 2018 la bugetul general consolidat din aplicarea măsurilor de executare silită:
-leiMasuri de executare silită

Bugetul
general consolidat
an 2017

Bugetul
general consolidat
an 2018

- încasări după comunicarea somaţiei

63.634.368

41.231.817

- încasări din popriri pe conturi bancare

35.311.404

41.154.717

- încasări popriri înfiinţate pe venituri la terţi

15.984.911

10.255.351

- valorificări din sechestre pe bunuri mobile

71.044

227.984

- valorificări din sechestre pe bunuri imobile

582.390

288.871

115.584.117

93.158.740

Total încasări executare silită:
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II.4. Turismul
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din judeţul Galaţi, în luna decembrie 2018 au însumat 6059.
Comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, sosirile turiştilor în luna decembrie 2018 au înregistrat o scădere cu
0,4%. În luna decembrie 2018, sosirile turiştilor au înregistrat o scădere cu 19,3% faţă de luna precedentă .
Atât în luna decembrie 2018, cât şi în luna decembrie 2017 sosirile în hoteluri au deţinut o pondere de 63,8% din totalul
sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare.
Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică
- număr Decembrie
2017

Decembrie
2018

Turişti români
Turişti străini

5511
575

5458
601

Decembrie 2018
faţă de
Decembrie 2017
(%)
99,0
104,5

TOTAL

6086

6059

99,6

Judeţul GALAŢI

Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

În luna decembrie 2018 turiştii au preferat să se cazeze în structuri de primire turistică de 3 stele (76,1%), fiind
urmate de: 4 stele (10,5%), 1 stea (9,2%) şi 2 stele (4,2%).
Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în luna decembrie 2018 au
reprezentat 90,1% , în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 9,9% din numărul total de sosiri.
Numărul turiştilor străini sosiţi în judeţul Galaţi în luna decembrie 2018 a crescut cu 4,5% comparativ cu decembrie
2017, în timp ce numărul turiştilor români a scăzut cu 1,0%.
Dintre turiştii străini care s-au cazat în structurile de primire turistică din judeţul Galaţi, 91,0% sunt din Europa, 6,0%
sunt din Asia, 1,8% sunt din America de Nord şi 1,2 % sunt din alte ţări.
Înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în luna decembrie 2018 au însumat 9775,
înregistrând o scădere cu 5,2 % faţă de luna corespunzătoare din anul 2017. Faţă de luna precedentă, înnoptările în
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din judeţul Galaţi, în luna decembrie 2018 au înregistrat o scădere cu
26,7%.
Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în luna decembrie 2018 au
reprezentat 85,1% , în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 14,9% din numărul total de înnoptări .
Pe tipuri de structuri de primire turistică, înnoptările în hoteluri deţin o pondere de 72,0% din totalul înnoptărilor, cele în vile
turistice 9,9% , în pensiuni turistice 5,6% , iar în moteluri 4,2%.
Înnoptări în structuri de primire turistică
- număr Decembrie
2017

Decembrie
2018

Decembrie 2018
faţă de
Decembrie 2017 (%)

Turişti români

8528

8317

97,5

Turişti străini

1784

1458

81,7

TOTAL

10312

9775

94,8

Judeţul GALAŢI

Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de cazare turistică din
judeţul Galaţi în luna decembrie 2018 a fost de 18,0%, fiind mai mare cu 0,6 puncte procentuale faţă de indicele de utilizare
netă înregistrat în luna decembrie 2017, dar mai mic cu 5,3 puncte procentuale faţă de indicele înregistrat în luna noiembrie
2018.Indici de utilizare netă a locurilor de cazare mai mari s-au înregistrat la vile turistice (34,0%), hoteluri (20,0%) şi
pensiuni urbane (10,8%).
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Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare turistica in functiune
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Sursa : Direcţia Judeţeanã de Statisticã

Durata medie a sejurului în luna decembrie 2018 a fost de 1,95 zile ( 1,5 zile la turiştii români şi 2,4 zile la turiştii străini).
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CAPITOLUL III
STAREA SOCIALĂ
III.1. Piaţa muncii
 Agenţia Judeţeanã pentru Ocuparea Forţei de Muncã
De-a lungul ultimilor ani, judeţul Galaţi s-a aflat în topul judeţelor cu rata mare a şomajului înregistrat. Rata medie
anualã a şomajului înregistrat în judeţul Galaţi în anul 2018 a fost de 7,04%, cu 2,15 puncte procentuale mai micã decât cea
din anul 2017. Cu excepţia lunii decembrie 2018, pe tot parcursul anului 2018 judeţul Galaţi a ocupat locul 6 în topul
judeţelor cu rata mare a şomajului înregistrat. Diferenţa dintre rata medie anualã a şomajului înregistrat la nivel naţional şi
cea înregistratã la nivelul judeţului Galaţi, este de peste 3 puncte procentuale.
Comparativ cu anul 2017, numãrul mediu al şomerilor înregistraţi în judeţul Galaţi este în scãdere, în special pe
cagoria şomerilor neindemnizaţi.
Evoluţia şomajului în anii 2017, 2018 face excepţie de la tendinţele normale pentru ţara noastrã, de reducere a
acestuia pe perioada de varã şi de creştere pe perioada de iarnã, scãderea şomajului înregistrându-se în ultimele luni ale
ambilor ani. Aceastã evoluţie a fost determinatã, cu precãdere, de: reducerea numãrului de beneficiari de venit minim
garantat, reducerea numãrului de absolvenţi noi înregistraţi, de la 2242 în anul 2017, la 1919 în perioada ianuarie-decembrie
2018.
Situaţia comparativã privind rata şomajului înregistrat în anii 2017, 2018 este urmãtoarea:
10
8

9.95 9.75 9.19 9.33 9.44 9.95 9.88 9.38

9.12 8.53
7.97 7.86
7.74 7.67 7.4
6.81 6.75 7.21 7.28 7.14 7.04 6.66 6.59 6.23
Rata somajului inregistrat in
anul 2017

6
4

Rata somajului inregistrat in
anul 2018

2
0

_
Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe niveluri de instruire pe tot parcursul anului 2018, ca şi în anii anteriori,
se poate constata 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, fiind cuprinsã între 92,09% în luna martie 2018
şi 79,05% în luna septembrie 2018.
În anul 2018 grupele de vârstã în care se regãsesc cei mai mulţi şomeri rãmân grupele 40-49 ani (30,66% pondere în
numărul mediu anual de şomeri înregistraţi) şi peste 55 ani (21,85% pondere în stocul mediu anual de şomeri înregistraţi).
Ambele grupe de vârstã au înregistrat numãrul maxim de şomeri şi în anii anteriori.
În ceea ce priveşte mediul de rezidenţã al şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Galaţi, majoritatea şomerilor
înregistraţi provin din mediul rural.
La nivelul pieţei muncii din judeţul Galaţi au fost identificate urmãtoarele probleme legate de piaţa muncii:
deprofesionalizarea unei mari pãrţi a populaţiei active civile, necompetitivitatea forţei de muncã, respectiv ponderea mare a
şomerilor care nu deţin o profesie, sau care s-au deprofesionalizat, slaba pregãtire profesionalã a absolvenţilor de
învãţãmânt înregistraţi în evidenţa agenţiei, migraţia forţei de muncã calificate şi înalt calificate în ţãri din spaţiul UE, lipsa de
predictibilitate pe termen lung, cu implicaţii negative asupra mediului de afaceri, neatractivitatea aparentã a programelor de
formare profesionalã, în special pentru persoanele cu nivel scãzut de şcolarizare, specificul judeţului Galaţi în ceea ce
priveşte structura şomajului înregistrat, în special pe categorii socio-profesionale şi pe medii de rezidenţã.
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În ceea ce priveşte formarea profesionalã, în Planul Naţional de Formare Profesionalã pe anul 2018, se prevedea
cuprinderea unui numãr de 1249 persoane, dintre care 1129 de şomeri beneficiari de servicii gratuite de formare
profesionalã. Dintre aceştia, 838 urmau sã beneficieze de programe de formare profesionalã finanţate din BAS, iar 291 din
FSE.
Programele de formare profesionalã oferite în 2018 au fost urmatoarele: agent de securitate, ajutor mecanic auto,
brutar, bucãtar, confecţioner asamblor articole din textile, contabil, dulgher, tâmplar, parchetar, expert accesare fonduri
structurale şi de coeziune, expert achiziţii publice, frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, inspector/referent resurse umane,
lucrãtor instalator pentru construcţii, lucrãtor în structuri pentru construcţii, lucrãtor în comerţ, lucrãtor în tâmplãrie, maseur,
operator introducere, validare şi prelucrare date, operator maşini unelte cu comanda numericã, ospatar (chelner) vânzãtor în
unitãţi de alimentaţie, patiser, secretar-steno-dactilograf, specialist în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, sudor
electric, tinichigiu vopsitor auto, zugrav vopsitor. În cadrul acestor programe de formare profesionalã au fost desfãşurate în
anul 2018 - 40 de cursuri, la care au fost cuprinse în total 772 de persoane, dintre acestea 769 fiind şomeri (595 de şomeri
cuprinşi dupã 1 ianuarie 2018 şi 174 de şomeri cuprinşi în cursuri aflate în derulare in acest an). Din cei 595 de someri, 66
someri au fost cuprinsi la cursuri organizate cu finanţare FSE. Pânã la 31.12.2018, au absolvit 552 de şomeri şi au
abandonat 56 de şomeri (dintre care 10 şomeri cu abandon din motive imputabile).
La cele 33 cursuri începute dupã 01.01.2018 dintre care 11 cu finanţare FSE, au fost cuprinse 597 de persoane,
dintre care 595 şomeri.

Proiecte finanţate din fonduri europene implementate de Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de
Muncã Galaţi

Ca instituţie aflatã în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, Agenţia Judeţeana pentru
Ocuparea Forţei de Muncã Galaţi are ca atribuţie expres prezentatã în art.6 alin.1 lit.b din Legea de organizare şi funcţionare
nr.202/2006 a ANOFM, aceea de a asigura „implementarea programelor destinate dezvoltãrii resurselor umane, finanţate din
fonduri ale Uniunii Europene”. Aceastã atribuţie a fost îndeplinitã în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, AJOFM Galaţi având un rol activ în elaborarea şi implementarea de proiecte de
grant sau strategice, atât ca aplicant cât şi ca partener.
În anul 2018 AJOFM Galaţi împreunã cu ANOFM a avut în implementare un numãr de 6 proiecte finanţate din
fonduri europene din Programul Operaţional Capital Uman (POCU). Informaţiile relevante sunt detaliate mai jos:
Nr.
crt.
1.

Titlu Proiect

Buget estimativ (lei/

Antreprenoriat si creativitate in tara ta

11.000.000 din care 1.128.555,84 lei
buget AJOFM Galati

2.

“Program eficient de pregatire practica a studentilor in domeniul protectiei si
monitorizarii mediului” (PROMEDIU)

2.226.500 din care 177.959 lei buget
AJOFM Galati

3.

INTESPO - Inregistrarea Tinerilor in Evidentele Serviciului Public de Ocupare
POCU/135/2/3/Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la Serviciul
Public de Ocupare
ACTIMOB 1 - Activare si mobilitate tineri NEETs
POCU/264/1/1/Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 24
ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est si Sud Muntenia)

213.636.395,25

UNIT 4 RMPD – Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai
putin dezvoltate
PROACCES RMPD ALTERNATIV – Stimularea mobilitatii si subventionarea
locurilor de munca pentru someri si inactivi

214.171.551,82

4.

5.
6.

39

2.112.246,22

214.171.551,82

 Inspectoratul Teritorial de Muncã
Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi, instituţie care funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii, exercită
controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi
al supravegherii pieţei în unităţile din sectorul public, mixt, privat, la autorităţile administraţiei 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 activitãţi în
colaborare cu diferite instituţii cum ar fi : Inspectoratul de Jandarmi al Judeţului Galaţi, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Galaţi, Poliţia Locală Galaţi, Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Galaţi, Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, Direcţia Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi, Direcţia
Regională Antifraudă Fiscală Constanţa şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.
În baza programului cadru de acţiuni al ITM Galaţi, au fost defãşurate campanii de control şi de conştientizare pe
teme de interes identificate la nivel comunitar, utilizându-se în acest scop metode de inspecţie şi instrumente de formare a
inspectorilor de muncă, similare celor folosite de organismele de inspecţie a muncii din statele membre ale UE, instituţia
aliniindu-se astfel iniţiativelor organismelor europene în domeniu.
În domeniul relaţiilor de muncă au fost organizate :
- campanii naţionale privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în activitatea desfăşurată în următoarele
domenii de activitate : panificaţie, transportatori rutieri, construcţii, alimentaţie publică, pază şi protecţie, spălătorii auto;
- acţiuni privind modul în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- acţiuni privind modul în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011 modificatã şi completatã privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia;
- campanii de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor
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 evidenţă a
salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată;
acţiuni săptămânale de control tip „campanie”, în cadrul căreia instituţia noastră dedică o zi pe săptămână exclusiv
controalelor inopinate pentru identificarea muncii nedeclarate, cu participarea tuturor inspectorilor de muncă din cadrul
compartimentului relaţii de muncă.
Acţiunile de control s-au desfăşurat atât în timpul programului de lucru al instituţiei cât şi în zilele de sâmbătă şi
duminică sau în timpul nopţii.
Principalii indicatori în domeniul relaţiilor de muncă sunt:
Indicator

2017

2018

Nr. de controale efectuate

1.951

1.766

Nr. de măsuri dispuse

2.722

2.550

70

113

Nr. persoane depistate, din care

130

229

Nr. sancţiuni aplicate

673

698

1.645.800

3.821.400

1.440.000

3.610.000

Nr. angajatori depistaţi, care folosesc munca nedeclarată

Valoarea sancţiunilor aplicate, în lei
din care pentru muncă nedeclarată

-

Activitatea Serviciului Contracte Colective de Muncă şi Monitorizare Relaţii de Muncă s-a concretizat prin:
la sfârşitul anului 2018 erau active un număr de 629 contracte colective de muncă încheiate la nivelul unităţilor din
judeţul Galaţi, faţă de 624 contracte colective de muncă active la sfârşitul anului 2017;
la sfârşitul anului 2018, 70,67% din numărul unităţilor cu peste 21 de salariaţi aveau încheiate contracte colective de
muncă, faţă 70,1% în anul 2017.
în anul 2018 a fost înregistrat un conflict colectiv de muncă;
au fost depuse la inspectorat 1.787 registre de evidenţă a salariaţilor/modificări ale acestora şi au fost eliberate un
număr de 1.554 parole de acces la baza on-line organizată la nivelul Inspecţiei Muncii.
au fost furnizate un număr de 2.676 certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei
Muncii privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu un total de 25.876 interogări ale bazei de date.
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-

au fost verificare un număr de 127.937 CNP - uri din listele cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de
ajutor social, fiind identificate 844 persoane beneficiare de venit minim garantat care erau încadrate în muncă.
au fost eliberate 302 carnete de muncă şi un număr de 159 adeverinţe de vechime;
au fost certificate 11 adeverinţe de finalizare a stagiului de către absolvenţi de instituţii de învăţământ superior şi au fost
înregistrate 63 de contracte de ucenicie;
de la data aplicării Legii nr.52/2011, în aplicaţia informatică Columbo au fost înregistraţi 1.065.107 zilieri (număr de
poziţii din registrele de evidenţă a zilierilor) la nivelul judeţului Galaţi, din care un număr de 119.377 zilieri în anul 2018.

Număr angajatori controlaţi

Număr angajatori sancţionaţi

Total

Nr.avertismente

Nr. total amenzi

Nr. amenzi aplicate în
activitatea de control

Valoare totală
amenzi (lei)

Nr. neconformităţi constatate

Nr. măsuri dispuse

Nr. măsuri verificate

Nr. opriri din funcţiune
echipamente de muncă

Nr. sistări activitate

2017

1875

1872

722

1341

1261

80

66

335500

1334

1334

453

16

2

2018

1362

1354

754

1526

1460

66

63

250000

1528

1528

429

9

0

ANUL

Nr. Controale efectuate

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă principalele campanii şi acţiuni desfăşurate în anul 2017 au fost:
- Campania europeană pentru locuri de muncă sigure şi sănătoase 2018 – 2019 „Locuri de muncă sănătoase prin
managementul substanţelor periculoase”;
- Campania naţională privind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în
muncă, de către agenţii de muncă temporară şi de către utilizatorii salariaţilor temporari;
- Campania naţională „Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în
rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale”
- Campania naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în
activităţile din domeniul construcţiilor;
- Campania naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere
al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Campania naţională „Asta vreau eu!- Cine începe de mic este mereu în siguranţă: succesul educaţiei în domeniul SSM
– Program educaţional privind prevenirea în mediul lucrativ şi consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul
gimnazial”;
- Campania naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii,
conform programului sectorial pentru anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană;
- Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mici (50 - 249 lucrători);
- Acţiuni de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea
reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
- Săptămâna Europeană pentru securitate şi sănătate în muncă.
Activitatea desfăşurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi în anul 2018, comparativ cu anul 2017, pentru
realizarea obiectivelor şi a indicatorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel :
Nr. sancţiuni contravenţionale aplicate

La nivelul judeţul Galaţi au fost înregistrate în anul 2018 un număr de 97 accidente de muncă, 5 evenimente ce au
produs invaliditate, 6 accidente mortale, iar în anul 2017 - 108 accidente de muncă, 3 evenimente ce au produs invaliditate,
10 accidente mortale şi o boală profesională. Cercetarea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale s-a efectuat în
conformitate cu prevederile legale, iar dosarele de cercetare au fost înaintate în termen şi avizate de Inspecţia Muncii.
Conform prevederilor Legii nr. 319/2006 şi a HG nr. 1425/2006, a Ordonanţei nr. 4/1995, a Legii nr. 126/1995, a HG
nr. 536/2002 şi a Ordinului nr. 1102/2008, situaţia comparativă 2016/2017 a cererilor de autorizare înregistrate şi soluţionate
este sintetizată astfel:
An

Legea
319/2006

OG 4/1995
Produse de protecţie a plantelor

Legea 126/1995
Materii explozive

Ordin 1102/2008
Depozitare muniţii

2018/2017

148 / 85

17 / 2

23 / 24

8/8
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În anul 2018 au fost primite un număr de 610 petiţii, faţă de 805 în anul 2017), din care:
• 484 (faţă de 685 în anul 2017) în domeniul relaţiilor de muncă;
• 21 (faţă de 10 în anul 2017) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
• 105 (faţă de 110 în anul 2017) vizau nereguli în ambele domenii menţionate mai sus.
Principalele probleme sesizate au vizat următoarele aspecte: neplata drepturilor salariale la termenele stabilite;
prestarea muncii fără forme legale de angajare; neplata orelor suplimentare, a orelor lucrate pe timpul nopţii; neacordarea
concediului de odihnă precum şi neachitarea drepturilor salariale aferente concediului de odihnă neefectuat; neeliberarea
adeverinţei de angajat/salariu; neplata în cadrul activităţilor cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; concedieri abuzive;
necomunicarea accidentelor de muncă; schimbarea locului de muncă; nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în
muncă.
În anul 2018 au fost difuzate 21 comunicate de presă şi au fost realizate 6 interviuri/emisiuni la posturile locale de
televiziune RTV şi Digi 24 Galaţi. Activitatea instituţiei a fost reflectată în mass-media prin 75 de apariţii în presa scrisă şi 75
în audiovizual (radio -40 şi televiziune -35).
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III.2. Asigurãri sociale
 Casa Judeţeanã de Pensii
ACTIVITATEA DE STABILIRI ŞI PLĂŢI PRESTAŢII
1. În domeniul EVIDENŢEI STATISTICE – 31.12.2018
PENSII DE ASIGURĂRI SOCIALE
TOTAL SISTEM
Categoria de pensionari

Numar
pensionari

Pensia
medie
luna curentă
(lei)

0

1

2

Asigurari Sociale
de Stat
Număr
Pensia
pensionari
medie
neta
3

Agricultori
Numar
pensionari

Pensia
medie neta

5

6

4

1.ASIGURARI SOCIALE

139.064

1.204

128.011

1.266

11.053

480

1.1 Limita de varsta

113.300

1.333

103.332

1.413

9.968

507

> stagiu complet

86.845

1.448

81.890

1.507

4.955

578

> stagiu incomplet

26.455

955

21.442

1.077

5.013

436

390

1.438

390

1.438

-

-

1.3 Pensie anticipate partiala

1.895

942

1.895

942

-

214

1.4 Invaliditate

7.760

560

7.731

561

29

> gradul I

1.039

401

1.036

402

3

221

> gradul II

3.984

592

3.958

595

26

213

> gradul III
1.5 Urmași

2.737
15.712

573
608

2.737
14.656

573
635

1.056

231

7

327

7

327

-

-

1.2 Pensie anticipata

1.6. Ajutor social

PENSIILE MEDII anuale la nivelul Casei Judeţene de Pensii Galaţi
PENSII STAT
Categorii de pensii

2016

2017

2018

Diferenţă
2018/ 2017

MEDIA/Total pensii stat

1.067

1.224

1.266

+42

- limită de vârstă

1.184

1.355

1.413

+58

- pensia anticipată

1.083

1.278

1.438

+160

- pensia anticipată parţială

609

775

942

+167

- pensia de invaliditate gradul I

437

467

402

-65

- pensia de invaliditate gradul II

545

591

595

+4

- pensia de invaliditate gr.III

551

589

573

-16

- pensia de urmaş

523

610

635

+25
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PENSII AGRICULTORI
MEDIA/Total pensii agricultori

378

435

480

Diferenţă
2018/2017
+45

- limită de vârstă cu vechime completă

457

525

578

+53

- limită de vârstă cu vechime incompletă

348

398

436

+38

- invaliditate gr.I

186

201

221

+20

- invaliditate gr.II

172

198

213

+15

- urmaşi

181

209

231

+22

Categorii de pensii

2016

2017

2018

2. În domeniul STABILIRII PRESTAŢIILOR
Cereri înregistrate
Categorie

Înscrieri noi pensii

Cereri solutionate

Realizat cumulat
la
31.12.2017
7.573

Realizat cumulat
la
31.12.2018
6.877

Diferenţă
2018/2017
-696

Realizat cumulat
la
31.12.2017
7.171

Realizat cumulat
la
31.12.2018
6.736

11.126
18.699

10.556
17.433

-570
-1.266

9.342
16.513

9.522
16.258

Recalculări/
modificări
Total

3. În domeniul PLĂŢII PRESTAŢIILOR
Activitate
Număr total comunicări la
plată, din care:
Ajutoare de deces

decizii

Diferenţă
2018/2017
-435
+180
-255

Diferenţe
2018/2017
+4.472

Realizat cumulat la
31.12.2017
12.512

Realizat cumulat la
31.12.2018
16984

18.905

20850

+1.945

6.005

5.915

-90

alte comunicări
Număr total cazuri de decese acordate

4. În domeniul PENSIILOR COMUNITARE şi exportul prestaţiilor
Activitate

2017

Dosare pensie comunitară instrumentate, din care:
- Solicitări depuse în România
- Solicitări depuse în UE
Solicitări formular E205 – recunoaştere stagiu
Solicitări export prestaţii prin CitiBank
NUMĂR TOTAL FORMULARE EUROPENE INSTRUMENTATE

2018
351
227
124
124
41
475

482
214
268
62
43
544

Diferenţă
2018/2017
+131
-13
+144
-62
+2
+69

5. În domeniul tratamentului balnear
Situaţia privind biletele repartizate în anul 2018 comparativ cu anul 2017
Trimestrul

Realizat 44umulate la 31.12.2017
Total bilete
Din care cu regim
gratuit

Realizat 44umulate la 31.12.2018
Total
Din care cu regim
bilete
gratuit

Diferenţa 2018/2017
total bilete

I

152

13

267

21

+115

II

1.644

102

1.418

82

-226

III

3.181

235

2.719

192

-462

IV

1.725

143

1.720

139

-5

Total

6.702

193

6.124

434

-578
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 Agenţia Judeţeanã pentru Plãţi şi Inspecţie Socialã Galați
Evoluţia principalelor categorii de ajutoare acordate populaţiei, la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Galaţi, pentru anul 2018 se prezintã dupã cum urmeazã :
Alocaţia de stat pentru copii acordată conform Legii nr.61/1993
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
92.403
110.267.576

2017
94.345
112.666.221

Alocaţia pentru susţinerea familiei acordată conform Legii nr. 277/2010:
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
7.585
13.759.068

2017
9.018
16.046.408

Diferenţe (+/-)
-1.942
-2.398.645

Diferenţe (+/-)
-1.433
-2.287.340

Alocaţia de încredinţare sau plasament familial pentru copiii aflaţi în dificultate acordată conform Legii nr. 272/2004:
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
989
7.831.800

Diferenţe (+/-)
-90
-750.436

2017
1.079
8.582.236

Drepturi privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului conf OUG.148/2005
- indemnizaţie creştere copil / stimulent creştere copil
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
0
0

2017
0
0

Drepturi pentru creşterea copiilor acordate conform OUG. nr.111/2010
- indemnizaţie creştere copil
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
3.207
65.813.089

2017
2.953
56.845.981

- stimulent creştere copil conf OUG. 111/2010
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
1.871
14.614.488

2017
1.614
12.511.985

Indemnizatii si ajutoare acordate conform O.U.G. nr.111/2010 art.31 si 32
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
77
786.733

2017
75
709.003

Indemnizatii lunare acomodare in vederea adoptiei
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
11
218.949

2017
13
260.777

Ajutoare pentru încălzirea locuintei, acordate conform O.U.G. nr. 70/2011
- încălzire în sistem centralizat de furnizare a energiei termice
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
1.711
609.771

2017
4.535
1.429.875
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Diferenţe (+/-)
0
0

Diferenţe (+/-)
254
8.967.108

Diferenţe (+/-)
257
2.102.503

Diferenţe (+/-)
2
77.730

Diferenţe (+/-)
-2
-41.828

Diferenţe (+/-)
-2.824
-820.104

- încălzire cu gaze naturale
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
1.844
968.976

2017
2.489
1.422.149

Diferenţe (+/-)
-645
-453.173

2018
205
157.771

2017
329
209.050

Diferenţe (+/-)
-124
-51.279

- încălzire cu energie electrică
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

Indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
nr.1177/2003:
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
360
2.096.410

2017
350
2.040.152

Diferenţe (+/-)
10
56.258

2017
11.025
36.007.799

Diferenţe (+/-)
-1.804
-6.768.480

2017
24
82.816

Diferenţe (+/-)
-10
-5.816

Ajutoare sociale acordate conform Legii nr.416/2001
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
9.221
29.239.319

Ajutoare de urgenţă acordate conform Legii nr.416/2001
Nr. mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
14
77.000

acordată conform H.G.

Ajutoare pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiati, acordate conform Legii nr. 122/2006:
Număr mediu de beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
75
42.660

2017
9
55.080

Diferenţe (+/-)
66
-12.420

Subvenţii de la bugetul de stat acordate asociaţiilor si fundaţiilor care infiinţează si administrează unităţi de
asistenţă socială, conform Legii nr.34/1998
Număr mediu beneficiari
Plăţi efectuate (lei)

2018
0
0

2017
16
46.242
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Diferenţe (+/-)
-16
-46.242

III.3. Sãnãtate
 Direcţia de Sãnãtate Publicã
Profilul demografic şi social-economic
Serviciile de sãnãtate din judeţul Galaţi sunt destinate promovãrii stãrii de sãnãtate şi asigurãrii asistenţei medicale
a populaţiei.
Din numeroasele variabile demografice este de subliniat ca 50,73% din populaţie este de sex feminin şi 49,27% de
sex masculin. De asemenea prezintã interes faptul cã în urban locuiesc 358.049 locuitori, adicã 57,13%, restul locuind în
mediul rural (262.282) locuitori care reprezintã 42,87% din populaţia judetţlui, care la 01.07.2018 era de 627.331 locuitori).
Populaţia vârstnicã este numeroasã, aceasta datorându-se unei natalitãţi scãzute comparativ cu rata mortalitãţii.
Numãrul şi ponderea mare a vârstnicilor înseamna o 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 populaţiei se remarcã un decalaj dintre nivelul redus al natalitãţii şi nivelul înalt al
mortalitãţii mai ales în ultimii ani, fapt care determinã un spor natural negativ.
Aspecte de morbiditate
Tuberculoza. Pe teritoriul judetului Galaţi s-au depistat 361 cazuri noi de TBC, revenind în medie 57.54 cazuri la
100.000 locuitori.
Hepatita epidemica. În aceasta perioadã s-au înregistrat 16 cazuri noi de hepatitã epidemicã cu 30 mai puţine decât
în anul 2017, determinând o incidenţã de 2.55 cazuri noi la 100.000 locuitori.
Boli diareice. Numãrul cazurilor nou depistate de boli diareice a fost de 809, în creştere comparativ cu anul 2017
ceea ce a determinat o morbiditate de 128.96 cazuri la 100.000 locuitori.
Baza materialã – Servicii de Sãnãtate
Baza materialã a asistenţei medicale a locuitorilor judeţului Galaţi este asiguratã de urmãtoarele unitãţi sanitare:
Asistenţa de specialitate:
La 31 decembrie 2018 în judeţul Galaţi funcţionau 8 spitale cu 2.627 paturi şi o secţie exterioarã cu 25 paturi, din
care:
În mediul urban :
Muncipiul Galaţi:
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã ,,Sf.Ap.Andrei” - 1197 paturi;
- Spitalul de Psihiatrie ,,Elisabeta Doamna” - 235 paturi;
- Spitalul de Pneumoftiziologie - 305 paturi;
- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Cuvioasa Parascheva” - 160 paturi;
- Spitalul Clinic de Urgenţã pentru Copii ,,Sf.Ioan”- 300 paturi;
- Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie ,,Buna Vestire” - 105 paturi;
Municipiul Tecuci:
- Spitalul Municipal ,,Anton Cincu”- 265 paturi;
Oraş Tg.Bujor:
- Spitalul Orãşenesc Tg.Bujor - 60 paturi;
În mediul rural:
Localitatea Iveşti :
- Secţia exterioarã a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã ,,Sf.Ap.Andrei” – 25 paturi.
Asistenţã medicalã ambulatorie de specialitateeste asiguratã de urmãtoarele unitãţi sanitare:
- 8 ambulatorii integrate din care :
- 6 în Municipiul Galaţi
- 1 în Municipiul Tecuci
- 1 în Oraşul Tg.Bujor
- 1 Dispensar policlinic cu platã în municipiul Galaţi.
Asistenţa medicalã primarã:
- medicina de familie – în judeţul Galaţi, activitatea de medicinã primarã este asiguratã de 241 medici de familie, din
care 147 în urban şi 94 (1 medic la 2.603 locuitori total judeţ, 2.436 în mediul urban şi 2.865 în mediul rural).
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Activitatea Centrelor de Permanenţã în anul 2017
În conformitate cu prevederile Ord. M.S./M.A.I. nr. 697/389/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu
privire la În conformitate cu prevederile Ord. M.S./M.A.I. nr. 697/389/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu
privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, în judeţul Galaţi s-a monitorizat activitatea celor 8 centre de permanenţă, astfel:
Numãr centre de
permanenţă
funcţionale în
relaţie contractuală
cu CAS, in anul
2018

În mediul:

Număr medici
care deservesc
centrele de
permanenţă în
mediul:

Zona acoperită de
centrele de permanenţă
ca localităţi şi populaţie in
mediul:

Număr centre de
permanenţă
care
funcţionează în
spaţii puse la
dispozitie de
autorităţile locale
în mediul:

Număr centre de
permanenţă care
funcţionează în
cabinetele
medicilor de familie
în mediul:

8

-rural: 6
-urban: 2

-rural: 38
-urban: 21

- rural: 25 localitati cu un
total populatie de 90002
-urban: 2, cu total
populatie 306552

-rural: 3
-urban: 2

-rural: 3
-urban: 0

S-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă la un număr de
24314 pacienţi, din care:
- numãrul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanenţã în zilele lucrãtoare = 12567
- numãrul de bolnavi care s-au prezentat în centrul de permanenţã în zilele nelucrãtoare = 11747
S-a eliberat bilet de trimitere către alte specialităţi la un nr. de 508 bolnavi, s-a asigurat tratament la sediul centrelor
de permanenţã pentru un numãr de 19552 pacienţi, s-a solicitat ambulanţa de transport pentru un nr. de 332 pacienţi şi
intervenţia unui echipaj de urgenţã pentru un numãr de 196 pacienţi.
Activitatea de avizare şi autorizare în anul 2017 s-a derulat astfel:
Compartimentul de avize şi autorizare are ca proceduri administrative de reglementare următoarele:
1) autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere;
2) autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare;
3) certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi a altor reglementări legale specifice domeniului
de activitate supus procedurii, la cererea titularilor de activitate;
4) asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare;
5) viza anuală;
6) înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia învigoare;
7) întocmirea şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru angajaţii din unităţile sanitare, publiceşi private, alţii
decât medici, medici dentişti, farmacişti,asistenţi medicali şi moaşe.
Activitatea de avizare şi autorizare în anul 2018 s-a derulat astfel:
- Autorizaţii Sanitare de Funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere în număr de 87;
- Autorizaţii Sanitare de Funcţionare în baza referatului de evaluare în număr de 122;
- Viză Autorizaţie Sanitară de Funcţionare în baza referatului de evaluare în număr de 71;
- Notificare de respingere a Autorizaţiei Sanitare în număr de 0;
- Notificare pentru Conformarea Proiectului la normele de igienă şi sănătate publică în număr de 630;
- Notificare pentru Certificarea Conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică în număr de 266;
- Notificări eliberate în vederea obţinerii de fonduri F.E.A.D.R. în număr de 1;
- Autorizaţii de Liberă Practică pentru activităţi conexe actului medical în număr de 4;
- Certificate de înregistrare ale cabinetelor medicale individuale fără personalitate juridică, înregistrate în Registrul Unic al
Cabinetelor Medicale partea 1-a în număr de 24;
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- Cabinete Medicale fără personalitate juridică radiate din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea 1-a în număr de 10;
- Certificate de înregistrare ale cabinetelor medicale cu personalitate juridică, înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor
Medicale partea a 2-a în număr de 31;
- Cabinete Medicale cu personalitate juridică radiate din Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea 1-a în număr de 4;
- Supliment la Certificatul de înregistrare în număr de 3;
- Certificate de înregistrare ale cabinetelor pentru servicii conexe, înregistrate în Registrul Unic al Cabinetelor pentru Servicii
Conexe partea a 3-a în număr de 8;
- Autorizaţii pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de
autovehicule sau tramvaie vizate, în număr de 10.
În domeniul Programelor naționale de sănătate, activitatea din anul 2018 s-adesfășurat conform Ordinului M.S.
nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 –
2018 , după cum urmează:
I. Programele naționale privind bolile transmisibile;
II. Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;
III. Programele naționale de boli netransmisibile;
IV. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate;
V. Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului.
În conformitate cu prevederile Ordinului M inisterului Sănătăţii privind derularea programelor naţionale de sănătate
au fost derulate activităţi de monitorizare şi de evaluare a indicatorilor fizici şi de eficienţă ai Programului Naţional de
evaluare şi promovare a unui stil de viaţă sănătos în anul 2018 :
- Campanii de informare – educare – comunicare (IEC) destinate celebrării zilelor mondiale / europene conform calendarului
priorităţilor nationale derulate în anul 2018 – 11 ;
- Intervenţii de informare – educare – comunicare destinate priorităţilor de sănătate specifice locale derulate în anul 2018 –
5;
- Activităţile desfăşurate în cadrul acestor campanii şi intervenţii de educaţie pentru sănătate au fost în numărde 818 ;
- S-au distribuit 1203 carnete de gravidă şi 1203 fişe de gravidă;
- Numărul partenerilor locali în domeniul IEC: 46.
Domenii specifice:
1. Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos;
2. evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale.
Serviciul Control în Sãnãtate Publicã
Nr
crt

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Indicatori specifici
de activitate
Număr controale
planificate si efectuate
Număr amenzi
aplicate
Valoarea amenzilor
Număr suspendări
temporare de
activitate
Retragere Aviz
Sanitar/Autorizaţie
Sanitară de
Funcţionare
Alimente scoase din
consum (kg)
Produse cosmetice
retrase (buc.)
Produse biocide
retrase (litri)

Program
cumulat
1.01.201831.12.2018
2966

Realizat
cumulat
1.01.201831.12.2018
4460

Realizat
cumulat
1.01.201731.12.2017
4484

Diferente
+/fata de
Program
+1494

Diferente +/fata de an
precedent

-

111

92

-

+19

-

109700
5

96600
2

-

+13100
+3

-

0

0

-

0

-

67.9

19156

-

-19088.1

-

1

1

-

0

-

37

5900

-

-5863
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-24

9.

Număr acţiuni
comune cu alte
organisme de control

-

3

4

-

-1

10.

Număr adrese
înaintate
administraţiei publice
locale
Număr acţiuni
tematice de inspecţie
sanitară
Număr acţiuni
desfăşurate împreună
cu alte servicii publice

-

17

23

-

-6

-

23

25

-

2

2

-

0

Numar controale la
solicitari/ sesizari, de
necesitate si
recontroale

-

245

314

-

-69

11*.

12

13

-2

 Casa Judeţeanã 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 condiţiile acordãrii asistenţei 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 :
În asistenţa medicalã primarã au fost decontate în anul 2018, servicii medicale în valoare de 45.893.330 lei cu
18,14% mai mult faţã de anul 2017 când suma decontatã a fost de 38.845.000 lei. Valoarea mai mare a sumelor decontate
în anul 2018 se datoreazã majorãrii, începand cu data de 01 Aprilie 2018, a :
- valorii punctului per capita cu 20,83 % faţã de anul 2017 (de la 4,80 lei pe anul 2017 la 5,80 lei din 01 Aprilie 2018);
- valorii punctului pe serviciu cu 27,27 % faţã de anul 2017 (de la 2,20 lei pe anul 2017 la 2,80 lei din 01 Aprilie 2018).
În perioada mai sus menţionatã au fost derulate 234 contracte, cu un contract mai mult faţã de aceeaşi perioadã a
anului trecut (233 contracte). La finele anului 2018 nu existã restanţe la plata serviciilor medicale efectuate de medicii de
familie comparativ cu anul 2017 când valoarea restanţelor de platã a fost de 11.276 lei.
La centrele de permanenţã în anul 2018, au fost decontate ore de gardã în valoare de 3.802.480 lei cu 183,76%
mai mult faţã de anul 2017 când suma decontatã a fost de 1.340.050,00 lei. Valoarea mai mare a sumelor decontate în anul
2018 se datoreazã majorãrii, începând cu data de 03 Ianuarie 2018 a valorii orelor de gardã astfel:
- pentru medici a crescut tariful cu 312,50 % de la 12,8 lei/ora la 40 lei/ora;
- pentru asistenţii medicali a crescut tariful cu 225 % de la 10,00lei/ora la 22,50 lei/ora.
La finele anului 2018 nu existã restanţe la plata orelor de gardã efectuate de medicii de familie, situaţie identicã cu
anul 2017. În perioada mai sus menţionatã au fost derulate 54 contracte, aferente celor 8 centre de permanenţã din judeţul
Galaţi (Tudor Vladimirescu, Cudalbi, Corod, Bereşti, Bãleni, Cavadineşti, Vlãdeşti şi Galaţi). Numãrul de centre de
permanenţã şi numãrul de contracte din anul 2018 este identic cu cel din anul 2017.
În asistenţa medicalã ambulatorie pentru specialitãţile clinice în anul 2018 au fost decontate servicii medicale
în valoare de 12.415.000 lei cu 29,34% mai mult decât în anul 2017 când suma decontatã a fost de 9.599.000lei. Valoarea
mai mare a sumelor decontate în anul 2018 se datoreazã majorãrii, începând cu data de 01 Aprilie 2018, a valorii punctului
pe serviciu cu 27,27 % faţã de anul 2017 (de la 2,20 lei pe anul 2017 la 2,80 lei din 01 Aprilie 2018).
În anul 2018 au fost derulate 33 contracte, cu douã contracte mai puţin faţã de anul 2017 (35 contracte). La finele
anului 2018 existã restanţe la plata serviciilor medicale efectuate de medicii de specialitãţi clinice în ambulatoriu, în valoare
de 149.880 lei care s-au achitat în februarie 2019. În anul 2017 valoarea restanţelor de platã a fost de 78.635 lei.
În asistenţa medicalã ambulatorie pentru specialitãţile paraclinice au fost decontate în anul 2018 servicii
medicale în valoare de 11.027.000 lei cu 23,23% mai mult decât în anul 2017 când suma decontatã a fost de 8.948.000 lei.
Sumele decontate în perioada mai sus menţionatã au fost identice cu sumele contractate. În aceeaşi perioadã
instituţia noastrã a avut în derulare un numãr de 24 contracte, cu douã contracte mai puţin faţã de anul 2017 (26 contracte).
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Cei doi furnizori care nu au mai încheiat contract, în anul 2018, cu CJAS Galaţi sunt SC Floramed SRL şi SC
Danubius Medica SRL.
La finele anului 2018 nu existã restanţe la plata investigaţiilor paraclinice efectuate de furnizori, dar sumele alocate
de CNAS au fost insuficiente, furnizorii având liste de aşteptare care variazã de la o lunã pânã la 3 luni (în cazul radiologiei
de înaltã performanţã de CT/RMN), situaţia fiind identicã cu finele anului 2017.
În asistenţa medicalã ambulatorie pentru specialitatea medicinã dentarã
au fost decontate în anul 2018 servicii medicale în valoare de 2.060.000,00 lei cu 19,35% mai mult decât în anul 2017 când
suma decontatã a fost de 1.726.000 lei.
Valoarea mai mare a sumelor decontate în anul 2018 se datoreazã majorãrii, începând cu data de 01 Aprilie 2018 a
plafonului pe medic specialist cu 25% de la 1.600 lei in 2017 (pânã la 31 Martie 2018) la 2.000 lei.
Sumele decontate în perioada mai sus menţionatã au fost identice cu sumele contractate. În anul 2018 au fost în
derulare un numãr de 89 contracte, cu douã contracte mai mult faţã de anul trecut (87 contracte).
La finele anului nu existã restanţe la plata serviciilor stomatologice efectuate de furnizori, la fel ca în anul 2017.
În asistenţa medicala ambulatorie pentru specialitatea medicinã fizicã şi reabilitare-BFT, au fost decontate,
în anul 2018, servicii medicale în valoare de 3.829.000 lei cu 9,93% mai mult decât în anul 2017 când suma decontatã a fost
de 3.483.050 lei. Sumele decontate în perioada mai sus menţionatã au fost identice cu sumele contractate.
În anul 2018 au fost derulate un numãr de 7 contracte, la fel ca în anul 2017.
La finele anului 2018 existã restanţe la plata serviciilor de fizioterapie, în valoare de 15.402 lei, acestea fiind plãtite
în luna februarie 2019. La finele anului 2017 valoarea restanţelor de platã a fost de 23.811 lei.
La dispozitive medicale în anul 2018, au fost decontate furnizorilor, dispozitive medicale în valoare de 5.494.000
lei cu 7,64% mai mult decât în anul 2017 când suma decontatã a fost de 5.104.000 lei.
La finele anului 2018 nu existã asiguraţi aflaţi pe listele de aşteptare şi nici restanţe de platã cãtre furnizorii de
dispozitive medicale, la fel ca în anul 2017. În anul 2018 au fost în derulare un numãr de 72 contracte, cu 4 contracte mai
puţin faţã de anul 2017 (76 contracte).
La ingrijiri medicale la domiciliu în anul 2018, au fost decontate furnizorilor servicii medicale în valoare de
2.176.000 lei cu 7,40% mai puţin decât în anul 2017 când suma decontatã a fost de 2.350.000 lei.
Sumele decontate în perioada mai sus menţionatã au fost identice cu sumele contractate. Bugetul alocat de CNAS
în anul 2018 a fost suficient, asigurând decontarea tuturor recomandãrilor/solicitãrilor de îngrijiri medicale la domiciliu,
neexistând liste de aşteptare la furnizori. La finele anului 2017 nu existau liste de aşteptare pentru asiguraţi la nivelul CAS
Galaţi.
În perioada mai sus menţionatã au fost derulate 10 contracte, cu 1 contract mai puţin faţã de aceeaşi perioadã a
anului trecut (11 contracte). În anul 2018, pe acest domeniu de asistenţã medicalã, nu existã furnizori aflaţi în relaţie
contractualã cu instituţia noastrã, care sã acopere zona Tecuciului şi nordul judeţului comparativ cu aceeaşi perioadã din
anul trecut când 3 furnizori din zonele respective aveau contract cu CJAS Galaţi.
La transport sanitar neasistat s-au decontat, în anul 2018, unicului furnizor aflat în relaţie contractualã cu
instituţia noastra servicii medicale/ km parcurşi (71.182 km parcursi) în valoare de 89.000,00 lei. În anul 2017 nu am avut
relaţii contractuale cu nici un furnizor de transport sanitar neasistat.
Suma decontatã este identicã cu suma contractatã. Nu sunt restanţe de platã la finele anului 2018.
La dializa peritonealã în anul 2018 au fost decontate furnizorilor servicii medicale în valoare de 14.847.960 lei cu
4,16% mai mult decât în anul 2017 când suma decontatã a fost de 14.254.620 lei.
Sumele decontate în perioada mai sus menţionatã au fost identice cu sumele contractate. Bugetul alocat de CNAS în
aceastã perioadã a fost suficient, asigurând decontarea tuturor şedinţelor de dializã contractate la fel ca în aceeaşi perioadã
a anului trecut.
În anul 2018 au fost derulate 3 contracte, similar cu anul 2017.
La unitãţile sanitare cu paturi
- activitate curentã în anul 2018 au fost decontate furnizorilor servicii medicale în valoare de 190.527.000 lei cu 0,04% mai
puţin faţã de anul 2017 când suma decontatã a fost de 191.396.000,00 lei.
Sumele decontate în perioada mai sus menţionatã au fost identice cu sumele contractate. Nu sunt restanţe de platã
la finele anului 2018 situaţie identicã cu cea din anul 2017.
În anul 2018 au fost derulate 11 contracte (din care doi furnizori privaţi numai pe spitalizare de zi), identic cu anul
2017.
- radioterapie în anul 2018, au fost decontate Spitalului Judeţean Galaţi (unicul furnizor) servicii medicale în valoare de
975.760 lei cu 40% mai puţin decât în anul 2017 când suma decontatã a fost de 1.622.770 lei. Acest fapt se datoreazã
întreruperii activitãţii compartimentului de radioterapie în perioada 01 August – 30 Noiembrie 2018 datoritã lucrãrilor de
renovare a clãdirii.
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În perioada întreruperii activitãţii pacienţii au efectuat sedinţele de radioterapie la furnizori din alte judeţe. Activitatea
la compartimentul de radioterapie din cadrul Spitalului Judeţean s-a reluat începând cu data de 03 Decembrie 2018.
Sumele decontate în perioada mai sus menţionatã au fost identice cu sumele contractate. Bugetul alocat de CNAS
în anul 2018 a fost suficient, la fel ca în anul 2017.
- influenţe salariale în anul 2018, s-au decontat spitalelor publice, influenţe salariale prevazute de legislaţia în vigoare
(OUG nr.20/2016, OUG nr.43/2016, Legea nr.153/2017, OUG nr.114/2017, OUG nr.41/2018 şi HG nr.153/20108) în valoare
de 162.230.430 lei cu 101,60% mai mult decât în anul 2017 când suma decontatã a fost de 80.471.390,00 lei.
Sumele decontate în perioada mai sus menţionatã au fost identice cu sumele contractate. Bugetul alocat de CNAS
în anul 2018 a fost suficient, la fel ca in anul 2017. Atât în anul 2018 cât şi în anul 2017 au fost derulate 9 astfel de
contracte.
- pentru furnizorii de medicamente cu şi fãrã contribuţie personalã au fost decontate în anul 2018, medicamente în
valoare de 141.460.810 lei cu 11,03% mai mult decât în anul 2017 când suma decontatã a fost de 127.412.260 lei.
Pe acest domeniu de asistenţã medicalã decontarea medicamentelor eliberate de farmacii se face la 90 de zile de
la depunerea facturilor la CJAS conform art.16 din Anexa 36 la Ord.nr.397/836/2018.
Bugetul alocat de CNAS pânã la finele anului asigurã decontarea medicamentelor la nivelul lunii iulie 2018, cu douã
luni restanţã de platã (lunile august şi septembrie 2018 în valoare de 16.877.274,02 lei).
La finele anului 2018 au existat restanţe de platã în valoare 6.635.992 lei care s-au achitat în luna februarie 2019. În
anul 2017 nu au existat restanţe de platã.
În anul 2018 au fost derulate 39 contracte, cu 5 contracte mai puţin faţã de anul 2017 (44 contracte).
La programe naţionale de sãnãtate - materiale sanitare s-au decontat farmaciilor, în anul 2018, materiale
sanitare în valoare de 2.804.340 lei cu 5,76% mai puţin decât în anul 2017 când suma decontatã a fost de 2.975.870 lei.
Sumele decontate în perioada mai sus menţionatã au fost identice cu sumele contractate. Nu sunt restanţe de platã
la finele anului 2018, la fel ca în anul 2017.
În perioada mai sus menţionatã au fost derulate 38 contracte, cu 5 contracte mai puţin faţã de anul 2017 (43
contracte).
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III.4. Educaţie
 Inspectoratul Şcolar Judeţean
Optimizarea reţelei şcolare 2016-2018
Unitãţi şcolare cu personalitate juridicã

Tipul unității de învățământ

2017-2018

2016 - 2017

Grădinițe
Școli cu clase I-IV
Școli cu clase I-VIII
Licee tehnologice
TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT MASĂ
Școli speciale
Palate și cluburi

24
0
108
32
164
2
3

24
0
108
33
165
4
3

Unități de învățământ particular
TOTAL GENERAL

22
191

26
198

Dinamica populaţiei şcolare în ultimii ani
Numãr elevi

Nivel de învăţământ

2017 - 2018
12.351
24.285
4.166
20.959
17.806
2.481
1.879
79.761

Învățământ preșcolar
Învăţământ primar
Clasa pregătitoare
Învăţământ gimnazial
Învăţământ liceal
Învăţământ profesional
Postliceal/ Maiștri
Total număr elevi

2016 - 2017
12.311
19.502
4.418
21.397
17.929
2.488
2.010
80.055

Se observă o scădere ușoară a numărului de elevi la nivelul județului Galați.
Promovarea (%) în anul școlar 2017-2018, comparativ cu 2016–2017
Nivel de învăţământ

Primar
Gimnazial
Liceal
Profesional
Postliceal

Promovarea (%)

Total
2017-2018

Promovarea (%)

Total
2016-2017

2017-2018

%

2016-2017

%

U
97,67
91,22
91,83
85,46
88,21

R
93,27
88,12
88,12
87,02
97,65

95,62
89,67
89,96
86,36
92,93
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U
97,5
94,18
94,89
87,56
87,18

R
94,73
90,03
89,28
78,07
-

96,41
92,12
94,56
84,33
82,16

Starea disciplinarã a elevilor în anul şcolar 2017-2018, comparativ cu 2016–2017
Anul şcolar 2017-2018
Anul şcolar 2016-2017
Note la
Note la
Note la
purtare
Nivel de
Exmatriculați Exmatriculați purtare
Exmatriculați Exmatriculați purtare
sub 7
învăţământ
pentru
pentru alte
sub 7
pentru
pentru alte
sub 7
pentru
pentru
pentru
absențe
motive
absențe
motive
alte
absențe
absențe
motive
Primar
0
0
146
10
0
0
63
Gimnazial
0
5
329
85
0
0
237
Liceal
70
5
429
46
257
257
441
Profesional
19
2
161
17
24
24
216
Postliceal
31
0
4
0
60
60
27

Note la
purtare
sub 7
pentru
alte
motive
11
55
64
35
0

Evoluţia procentului de promovare la evaluarea naţionalã – clasa a VIII-a
Număr note în intervalul

Anul
școlar

Număr
elevi
înscriși

Număr
elevi
absenți

Număr elevi
prezenți

PP%

2017-2018

3857

246

3611

2016-2017

3570

48

3522

<5

5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-9,99

10

83,63

591

561

669

734

603

443

10

85,55

507

397

498

569

755

794

2

Bacalaureat – evoluţie procent de promovare 2014-2018
ANUL

Candidați
înscriși

PP(%)

Candidaţi
prezenţi

Candidaţi
reuşiţi

2018

3487

76,92

3159

2017

3397

80,48

2016

3430

2015
2014

Reuşiţi cu medii cuprinse
66.99

77.99

88.99

9-9.99

10

2430

488

602

749

590

1

3258

2622

486

653

795

684

4

79,73

3280

2615

551

631

817

615

1

4269

76,40

4076

2603

713

871

962

567

1

4018

69,42

3747

2601

740

750

699

411

1

Plan de măsuri remediale:
 monitorizarea unităților de învățământ privind aplicarea măsurilor de îmbunătățire a rezultatelor școlare prin
inspecții tematice;
 ședințe de lucru cu directorii unităților de învățământ.
Structura resurselor umane – PERSONAL DIDACTICdin perioada 2015–2018
Anul școlar

Total
norme

Cadre didactice
titulare

2017-2018
2016-2017
2015-2016

5687
5695
5698

4463
4411
4608

Cadre didactice suplinitoare
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Calificaţi

Necalificaţi

1104
1149
985

120
135
105

 Universitatea “Dunãrea de Jos”
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este o instituţie de stat de interes public care îşi desfăşoară activitatea în
condiţii de autonomie universitară şi democraţie academică.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi asumă misiunea de a genera şi de a transfera cunoaştere către
societate prin:
a) formare iniţială şi formare continuă la nivel universitar şi postuniversitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei
profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic;
b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor,
al ştiinţelor inginereşti, al ştiinţelor economice, al artelor, al literelor, al ştiinţelor umaniste, al ştiinţelor medicale, al
ştiinţelor juridice, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea
rezultatelor acestora.
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi îşi îndeplineşte misiunea prin realizarea următoarelor obiective:
1. Formarea de specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă şi cultură, sănătate, activităţi tehnice,
economice, juridice, sociale, potrivit programelor de studii aflate în structura universităţii, standardelor educaţionale
şi cerinţelor societăţii;
2. Actualizarea şi perfecţionarea pregătirii specialiştilor prin programe de masterat, doctorat, studii postdoctorale şi
postuniversitare şi de formare continuă;
3. Asigurarea calităţii activităţii didactice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale;
4. Dezvoltarea cercetării avansate, fundamentale şi aplicative;
5. Asigurarea managementului calităţii activităţii didactice, de cercetare şi administrative;
6. Cunoaşterea realităţilor şi tendinţelor din învăţământul superior românesc, european şi mondial prin participarea
membrilor comunităţii universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare şi la manifestări ştiinţifice naţionale
şi internaţionale;
7. Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi a microproducţiei;
8. Dezvoltarea continuă a sistemului informatic conectat la reţelele naţionale şi internaţionale, care să asigure
satisfacerea cerinţelor integrării în societatea informaţională;
9. Continuarea dezvoltării, modernizării şi informatizării bibliotecii şi a întregii baze informaţionale a Universităţii şi
conectarea acesteia la surse de informare reprezentative la nivel naţional şi internaţional.
A. Situaţia financiarã a universitãţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli
În baza Execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2018, încheiate cu respectarea
prevederilor Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, emise de
ministrul finanţelor publice prin Ordinul nr. 3809 din 19 decembrie 2018, situaţia financiară a Universităţii „Dunărea de Jos”
din Galați pe anul 2018, aşa cum este reflectată în bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de
trezorerie, situaţia activelor corporale şi necorporale, conturile de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile financiare,
reprezintă rezultatul înregistrărilor cronologice şi sistematice a operaţiunilor consemnate în documentele justificative,
conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.
A1. Totalul veniturilor încasate
Veniturile totale încasate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în anul 2018 sunt prezentate în tabelul 1.
Tab.l 1 – Venituri totale încasate
TOTAL VENITURI

2017
lei
euro
140.447.490 30.140.887

2018
lei
euro
178.340.024 38.327.142

În cursul anului 2018 s-a înregistrat o creştere a veniturilor totale cu 26.98%, de la 140.447.490 lei (30.140.887
euro), la 178.340.024lei (38.327.142euro).
Veniturile încasate efectiv au fost realizate astfel:
1. Venituri aferente finanțării de bază;
2. Venituri aferente finanțării complementare.
Tab. 2 – Venituri aferente finanţării virate de către MEN
Venituri MEN
Venituri aferente finanțării de bază
Venituri aferente finanțării complementare

2017
lei
euro
83.783.622 17.980.476
30.240.641 6.489.826
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2018
lei
euro
108.910.930 23.406.101
30.797.894
6.618.790

Fig.1. Venituri din alocaţii bugetare
Se constată că veniturile aferente finanțării de bază virate de către M.E.N. în baza Contractului instituțional au
crescut cu 30% faţă de anul 2017, de la 83.783.622 lei la 108.910.930 lei în 2018, iar veniturile aferente finanțării
complementare virate de către M.E.N. în baza Contractelor instituționale și complementare au înregistrat o uşoară creştere,
cu doar 1.84% în 2018, față de 2017.
Totalul sumelor virate de către M.E.N reprezintă 78.34% din totalul veniturilor realizate şi încasate, restul de 21.66%
reprezentând venituri proprii, extrabugetare, realizate de universitate. Structura acestora este prezentată în tabelul 3.
Tab.l 3 - Venituri proprii, extrabugetare
Venituri proprii
Venituri realizate din taxe și alte venituri
Venituri din activitatea de cercetare
Alte venituri din prestări servicii și alte activități
Venituri din contribuția studenților pentru cămine-cantină
Venituri din fonduri structurale nerambursabile

Fig.2 Structura veniturilor extrabugetare 2017

2017
lei
euro
12.294.140 2.638.397
7.163.622 1.537.357
628.268
134.830
3.968.223
851.605
2.368.974
508.396

2018
lei
euro
13.651.139 2.933.773
12.982.481 2.790.071
513.637
110.386
4.317.361
927.846
7.166.582 1.540.174

Fig.3 Structura veniturilor
extrabugetare 2018

Comparativ cu anul 2017 (fig.3), se constată o scădere a ponderii veniturilor din taxe şi alte venituri, a veniturilor din
prestări servicii şi alte activităţi precum şi a celor din contribuţia studenţilor pentru cămine-cantine. De asemenea, se
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înregistrează o creştere importantă a ponderii veniturilor din fonduri structurale nerambursabile şi a a veniturilor din
activitatea de cercetare.
A2. Totalul cheltuielilor
Cheltuielile totale plătite efectiv de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în cursul anului 2018 au însumat
179.447.138 lei (38.565.072 Euro). Structura acestora (tabelul 4, fig.4) este următoarea:
 cheltuieli de personal care includ cheltuieli cu salariile, indemnizaţii de hrană şi contribuţii cu asigurările sociale în
sumă de 120.051.431 lei (25.800.312 Euro) reprezentând 66,90% din totalul cheltuielilor;
 cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 20.792.824 lei (4.468.596 Euro), reprezentând 11,59% din totalul
cheltuielilor);
 cheltuieli pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare în sumă de 6.928.408 lei
(1.488.988 Euro) reprezentând 3,86% din totalul cheltuielilor;
 cheltuieli cu ajutoare sociale pentru studenţi în sumă de 417.509 lei (89.727 Euro), reprezentând 0,2% din totalul
cheltuielilor;
 cheltuieli cu burse pentru studenţi în sumă de 24.484.229 lei (5.261.918 Euro), reprezentând 13,6% din totalul
cheltuielilor;
 cheltuieli de capital care includ lucrările de investiţii în curs şi dotările independente plătite din venituri proprii şi
buget în sumă de 6.913.303 lei (1.485.741 Euro), reprezentând 3,85 % din totalul cheltuielilor;
 plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, în sumă de -140.566 lei (-30.209 EURO).
Tab.l 4 – Structura cheltuielilor
Tipuri de cheltuieli

2017

2018

lei

euro

lei

euro

Cheltuieli de personal care includ cheltuieli cu
salariile, tichete de masă și contribuții cu
asigurările sociale

99.201.493

21.289.245

120.051.431

25.800.312

Cheltuieli cu bunuri și servicii

18.152.702

3.895.680

20.792.824

4.468.596

Cheltuieli pentru proiecte cu finanțare din
fonduri externe nerambursabile

2.836.646

608762

6.928.408

1.488.988

342.060

73.408

417.509

89.727

Cheltuieli cu burse pentru studenți

20.118.953

4.317.650

24.484.229

5.261.918

Cheltuieli de capital care includ lucrările de
investiții în curs și dotările independente

7.956.298

1.707.470

6.913.303

1.485.741

-

-

-140.566

-30.209

148300298

31892215

179447138

38565072

Cheltuieli cu ajutoare sociale pentru studenți

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate
în anul curent
Total cheltuieli
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Fig.4 Structura cheltuielior 2017 - 2018
Rezultatul patrimonial al exerciţiului pe anul financiar 2018 – excedent – a fost de 1.786.483 lei (383.934 Euro),
înregistrând o creştere faţă de anul precedent 2017 când rezultatul patrimonial al exerciţiului – deficit - a fost de 56.792.696
lei (12.229.263 Euro). Deficitul cuprinde provizioanele din sentinţe judecătoreşti până în anul 2020.
Tabelul 5 – Rezultatul patrimonial
2017
Rezultatul patrimonial

lei
-56.792.696

euro
-12.188.058

2018
lei
1.786.483

euro
383.934

B. Situaţia resursei umane
În anul 2018 numărul de angajați ai universității a fost de 1447 de persoane, înregistrând o scădere uşoară cu
0.21% față de sfârșitul anului 2017, așa cum se arată în tabelul 6. Pe categorii de personal, se constată o creştere a
numărului de cadre didactice şi asistenţi de cercetare cu 2.19%, în timp ce procentul cel mai mare de scădere s-a înregistrat
la nivelul personalului nedidactic (4.53%).
Tabelul 6 – Dinamica resursei umane în perioada 2017-2018
An

Cadre didactice

Personal
didactic auxiliar

Personal
nedidactic

Total

2017
2018
[%]

778
795
2.19

385
378
-1.82

287
274
-4.53

1450
1447
-0.21
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Fig.5 Structura personalului angajat
C. Situaţia numãrului de studenţi
În ceea ce privește numărul de studenți, la sfârşitul anului universitar 2017-2018, Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galați avea înmatriculați la cele trei cicluri de învățământ (licență, masterat și doctorat) un număr de 12130 de studenți,
cu 327 mai mulţi decât la sfârşitul anului universitar precedent, reprezentând un plus de 2.77%. Distribuția studenților pe
cicluri de învățământ este prezentată în tabelul 7.

Anul
2016-2017
2017-2018

Licență
8846
9050

Tabelul 7 Distribuţia numărului de studenţi pe cicluri de studii
Masterat
Doctorat
Total
2668
289
11803
2777
303
12130

PONDEREA STUDENTILOR PE CICLURI DE STUDII
2016-2017

PONDEREA STUDENTILOR PE CICLURI DE STUDII
2017-2018

2,45%

2,50%

Licență

22,60%

Licență

22,89%

Masterat

Masterat

Doctorat

Doctorat

74,61%

74,95%

Fig.6 Ponderea studenţilor pe cicluri de studii
Se constată o creştere a numărului de studenţi la licenţă cu 2.31%, o creştere a numărului de studenţi doctoranzi cu
4.84%, dar şi a numărului de studenţi la masterat cu 4.08%.
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 Universitatea “Danubius”
Internaționalizare, antreprenoriat, open și online – repere majore care intersectează dimensiunile strategice ale
Universității „Danubius”: educație, cercetare și servicii. În atingerea lor, Universitatea „Danubius” a înregistrat rezultate de
excepție și în anul universitar 2017- 2018, continuând, în același trend ascendent, să finalizeze eficient proiecte de maxim
interes pentru societate, pentru publicul larg, pentru mediul de afaceri, pentru facilitarea integrării pe piața muncii a
absolvenților, pentru dezvoltarea profesională a personalului său, didactic și auxiliar. Puternic ancorați în misiunea noastră,
aceea de a promova cunoașterea și inovarea prin oferirea unei experiențe unice de învățare, cercetare și dezvoltare,
indiferent de vârstă, experiență, nivelul de cunoaștere sau forma de pregătire a studenților și a clienților săi, anul universitar
2017-2018 a însemnat pentru comunitatea academică Danubius forța de adaptare și de reconfigurare constructivă a
strategiei universitare pentru a răspunde prompt și eficient tuturor provocărilor prevăzute și neprevăzute intervenite la nivelul
educației superioare din România.
Aşadar, anul universitar 2017-2018 a reconfirmat durabilitatea brandului Universităţii „Danubius”, o universitate
antreprenorială, internaţională, deschisă şi cu activitate online, care descoperă, valorifică și investeşte în potenţialul uman,
intelectual și inovativ.
Universitatea „Danubius” - o universitate antreprenorială
Mediul de afaceri este partener, invitat, prezent, implicat şi responsabil în luarea deciziilor Universităţii
antreprenoriale „Danubius”, în găsirea celor mai bune soluţii pentru facilitarea tranziţiei tinerilor de la educaţie la piaţa muncii,
pentru stabilirea împreună a competenţelor de care are nevoie absolventul nostru, viitorul angajat în domeniile Drept, Ştiinţe
Economice, Comunicare și Relaţii Internaţionale. Un punct forte al educaţiei antreprenoriale este cel al intensificării
parteneriatelor dintre agenţi economici, instituţii de profil specifice domeniilor de studii, institute de cercetare şi facultăţile
noastre pentru a asigura accesul studenţilor noştri la practica de specialitate în cadrul partenerilor de practică.Am continuat
să cooptăm studenţii în activităţi extracurriculare menite să evidenţieze potenţialul antreprenorial al acestora și de a le oferi
vizibilitate pe piaţa potenţialilor angajatori. Cercetarea ştiinţifică desfăşurată la nivelul Universităţii antreprenoriale „Danubius”
a întors mediului de afaceri o serie de rezultate valoroase ale eforturilor de cercetare ale cadrelor didactice, cercetătorilor
ştiinţifici, studenţilor care au analizat în detaliu aspecte de interes major pentru comunităţile locale, regionale, naţionale şi
internaţionale.
Din perspectiva antreprenoriatului, comparativ anului universitar 2016- 2017, în anul universitar 2017- 2018, se
remarcă o creștere semnificativă a procentelor atingerii indicatorilor de calitate la nivelul următoarelor obiective SMART:
- Adaptarea planurilor de învăţământ și a statelor de funcțiuni;
- Creșterea numărului de studenți și masteranzi admiși și înmatriculați la UDG;
- Încheierea de acorduri cu mediul de afaceri/ instituții;
- Corelarea planurilor de învăţământ și a materiilor opționale cu activități extracurriculare, pentru o mai bună integrare a
studenților pe piața muncii;
- Promovarea prin mijloace nonformale a activităților care conduc la un spirit antreprenorial dezvoltat;
Universitatea „Danubius” – o universitate internațională
Educaţia, cercetarea, serviciile, toate aceste elemente identitare ale Universităţii noastre sunt însoţite de
componenta internaţionalizării. Catalizator al schimbării, adaptării, flexibilităţii, Universitatea „Danubius” nu ar fi reuşit ceea
ce şi-a propus fără a se integra contextului globalizării educaţiei superioare, fără a se alia cu puternice entităţi academice și
de cercetare din întreaga lume. Pe scena educaţiei superioare internaţionale, jucăm un rol activ și recunoscut prin calitatea
de membru al asociațiilor internaționale puternice precum: Asociaţia Universităţilor din Asia şi Pacific şi Asociaţia
Internaţională a Universităţilor (IAU).
Experienţa profesională internaţională a cadrelor didactice, a studenţilor şi a întregului personal rămâne un
deziderat al profilului internaţional al Universităţii „Danubius”. Înregistrăm o creştere cu 25% a mobilităţilor studenţeşti,
comparativ cu anul universitar 2016-2017, şi vom continua să motivăm tot mai mulţi studenţi să exploreze cu încredere
mobilităţile Erasmus de studiu şi de plasament.
Așadar, în anul universitar 2017-2018, Universitatea internațională Danubius a înregistrat rezultate de excepție în
atingerea obiectivelor SMART specifice dimensiunii internaționale a învățământului superior:
- Promovarea şi diseminarea prin orice mijloace în plan internațional a bunelor practici ale Universităţii „Danubius”.
Armonizarea ofertei educaționale Danubius cu solicitările mediului internațional;
- Îmbunătățirea activității de predare-învățare prin adoptarea celor mai eficiente metode didactice folosite pe plan național și
internațional;
- Recunoașterea internațională a mediului academic danubian;
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- Creșterea numărului de burse de practică sau internship-uri oferite studenților în vederea asigurării tranziției facile de la
universitate către un loc de muncă, obținute prin finanțări europene.
Universitatea „Danubius” – o universitate deschisă
Suntem o universitate deschisă. Ne dezvoltăm prin flexibilitate, ca parteneri adevăraţi ai studenţilor noştri, ca
facilitatori și modele inspiratoare ai celor care rămân în centrul interesului nostru didactic şi pedagogic. Deschiderea
Universității „Danubius” este destinată a răspunde nevoilor pieţei muncii, ale mediului de business, ale tinerilor aflaţi la
începutul carierei și ale maturilor care doresc să îşi reconfigureze traseul profesional. Suntem aici și acolo, acum şi atunci,
deplin transparenţi și aproape, pentru comunitatea gălăţeană, regională, naţională şi internaţională. Profesorul modern,
centrat pe interesul studentului, va fi conectat, prin orice canal de comunicare, la studenţii săi, români sau internaţionali.
Previziunea favorabilă din anul universitar anterior s-a împlinit, în sensul că numeroasele parteneriate încheiate cu
mediul de business, cu instituţiile publice și private din toate domeniile de interes au intensificat rolul Universităţii noastre de
principal furnizor pentru comunitate al serviciilor de consultanță și asistență juridică, de orientare și consiliere în carieră, de
consiliere de business și management, de formare continuă etc., ceea ce reiterează beneficiile caracterului deschis al
instituţiei noastre de învăţământ universitar.
Caracterul deschis al Universității ”Danubius” a înregistrat în anul universitar 2017- 2018, o creștere considerabilă a calității
rezultatelor specifice următoarelor obiective SMART:
- Implementarea unor programe de dezvoltare personală și organizațională;
- Organizarea de cursuri de formare continuă/ training-uri/ workshop-uri.
Universitatea „Danubius” – o universitate on-line
Universitatea „Danubius” oferă educație online, cercetare online, servicii online. Educaţia centrată pe student,
spiritul antreprenorial, identitatea internaţională şi deschiderea Universităţii „Danubius” sunt complete prin folosirea intensă a
noilor tehnologii. Comunitatea academică Danubius îşi derulează existenţa, în mare parte, în spaţiul virtual, furnizând și
beneficiind de veritabile experienţe de învăţare.
Campusul virtual al Universităţii „Danubius” este cel mai animat spaţiu al acestei universităţi, spaţiu în cadrul căruia
colaborăm cu studenții (prin cursuri online, comunicare online, videoconferințe, activități didactice pe platforma Danubius
Online), comunicăm cu partenerii (prin videoconferințe, documente colaborative, chat-uri online), desfăşurăm activităţi de
cercetare științifică (prin aplicații virtuale susținute în timp real în cadrul evenimentelor științifice, workshop-uri online în
cadrul proiectelor etc). Internaționalizare, antreprenoriat, open și online – repere majore care intersectează dimensiunile
strategice ale Universității „Danubius”: educație, cercetare și servicii.
În atingerea lor, Universitatea „Danubius” a înregistrat rezultate de excepție și în anul universitar 2017- 2018,
continuând, în același trend ascendent, să finalizeze eficient proiecte de maxim interes pentru societate, pentru publicul larg,
pentru mediul de afaceri, pentru facilitarea integrării pe piața muncii a absolvenților, pentru dezvoltarea profesională a
personalului său, didactic și auxiliar.
Au fost atinse următoarele obiective SMART caracteristice carcacterului on/line al Universității ”Danubius”:
- Dezvoltarea/ consolidarea metodelor pedagogice/ educaționale online;
- Promovarea ofertei educaționale în mediul online;
- Creșterea vizibilității programelor de studii ale Universității „Danubius” în mediul online.
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CAPITOLUL IV

STAREA CULTURALĂ
 Direcţia Judeţeanã pentru Cultură
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 15 Obligaţii de folosinţă a monumentelor istorice, în comparaţie cu 11 Obligaţii eliberate în
anul 2017.
 S-au efectuat 35 controale şi inspecţii la monumente istorice şi zone de protecţie, în comparaţie cu anul 2017, când
s-au realizat 141 controale.
 S-au aplicat 0 sancţiuni proprietarilor de monumente istorice, comparativ cu anul 2017, când s-a aplicat o
sancţiune.
 S-au sistat 0 lucrari neavizate în zona de protecţie, în comparaţie cu o intervenţie sistată în anul 2017.
 S-au exprimat 11 drepturi de preempţiune pentru vânzarea monumentelor istorice, în comparaţie cu 17 în anul
2017.
 S-au analizat şi avizat 7 documentaţii de restaurare monumente istorice, în comparaţie cu 5 documentaţii în anul
2017.
 S-a realizat un număr de 123 colaborări cu alte instituţii şi autorităţi privind protejarea şi promovarea patrimoniului
cultural naţional, în comparaţie cu 109 colaborări în anul 2017.
Urbanism şi zone protejate
 S-au înregistrat şi analizat 218 documentaţii de urbanism, în comparaţie cu 160 în anul 2017.
 S-au emis 136 avize de urbanism, conform competenţelor, în comparaţie cu 102 în anul 2017.
Arheologie
 S-au efectuat 18 controale şi inspecţii la siturile arheologice (şi în zona de protecţie), în comparaţie cu 22 controle
în anul 2017.
 S-au emis 17 avize emise pentru lucrările ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic, faza de
execuţie lucrări, în comparaţie cu 2 avize emise în 2017.
 S-au purtat 35 corespondenţe pentru intervenţii în zone cu patrimoniu arheologic, în comparaţie cu 33
corespondenţe în anul 2017.
 S-au emis 187 avize pentru aplicarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan, în comparaţie cu 153 avize emise în 2017.
 S-au purtat 2 corespondenţe pentru pentru aplicarea Legii nr.17/2014, în comparaţie cu 5 corespondenţe în anul
2016.
 S-au eliberat 3 certificate de descărcare de sarcină arheologică, cu aprobarea Comisiei Naţionale de Arheologie, în
comparaţie cu 2 certificate în anul 2017.
Protejarea patrimoniul cultural mobil şi imaterial
 S-au soluţionat 4 cereri şi emis 4 certificate de export pentru bunuri culturale mobile, în comparaţie cu 3 certificate
în anul 2017.
 S-au efectuat 0 controale (inspecţii) privind respectarea normelor de protejare a patrimoniului cultural mobil, în
comparaţie cu 1 control în anul 2017.
 S-au efectuat 37 controale la agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale mobile, în comparaţie
cu 25 controale în anul 2017.
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S-au purtat 56 corespondenţe privind protejarea patrimoniului cultural mobil şi imaterial, în comparaţie cu 67
corespondenţe în anul 2017.
Am participat la 671 acţiuni şi evenimente culturale, promovând, pe site-ul instituţiei/în mass media, patrimoniul
cultural de pe raza judeţului Galaţi, în comparaţie cu 349 participări în anul 2017.

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): 80 inspecţii şi verificări şi 17 corespondenţe cu instituţii şi
artişti plastici, în comparaţie cu 71 inspecţii, 12 corespondenţe în anul 2017.
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 7 proiecte culturale proprii şi în parteneriat, în 2017 – 4 proiecte.
 S-au realizat 7 colaborări cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi, în comparaţie cu 30 colaborări în anul 2017.
 S-au realizat 116 colaborări cu primăriile din judeţ, în comparaţie cu 113 colaborări în anul 2017.
 S-au realizat 51 colaborări cu Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi, în comparaţie cu 50 colaborări în anul 2017.
 S-a realizat o colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, 4 colaborări în anul 2017.
 S-au realizat 112 colaborări cu instituţiile de cultură, în comparaţie cu 212 colaborări în anul 2017.
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CAPITOLUL V

STAREA ADMINISTRATIVĂ

 Instituţia Prefectului judeţul Galaţi
I. INTRODUCERE
1. Legislație de bază
Legislația care stă la baza desfășurării activității Instituției Prefectului este alcătuită din:
 Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului;
 Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002;
 Hotărârea Guvernului nr.1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru
evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple;
 Hotărârea Guvernului nr.1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Structura organizatorică
Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului judeţul Galați cuprinde un număr de 45 de posturi la capitolul
51.01. - Autorităţi publice şi acţiuni externe, iar la capitolului 61.01. - Ordine publică şi siguranţă naţională, statele de
funcții ale celor două servicii comunitare din subordinea prefectului sunt prevăzute cu un total de 42 posturi.
II. OBIECTIVE STRATEGICE
Pentru asigurarea respectării legii și ordinii publice la nivelul județului cât și pentru consolidarea capacității
instituționale și operaționale a Instituției Prefectului – județul Galați, structurile de specialitate componente au acționat
pentru atingerea următoarelor obiective strategice:
 Creşterea eficienţei structurilor instituţiei în realizarea serviciilor publice oferite cetãţenilor.
 Îmbunãtãţirea managementului intern în legãturã cu utilizarea resurselor financiare, patrimoniale şi umane
alocate.
 Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţã şi
gestionarea mai eficientã a resurselor instituţiei cu privire la mãsurile de apãrare generalã împotriva
calamitãţilor de orice fel ( non militare).
 Îmbunãtãţirea nivelului general de securitate a datelor, informaţiilor şi bazelor de date conţinute în sistemele şi
staţiile de lucru utilizate de salariaţi; îmbunãtãţirea nivelului de performanţã a tehnicii IT utilizate prin menţinerea
viabilitãţii acesteia.
 Îmbunãtãţirea dialogului şi a mecanismelor de colaborare între Instituţia Prefectului pe de o parte şi cetãţeni,
autoritãţile administraţiei publice locale, celelalte instituţii din plan local sau central pe de altã parte.
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
1. Eficientizare structurală
În aceeași măsură cu Ministerul Afacerilor Interne în amsamblul sau / și componenta de administrație publică
pe care o reprezintă, Instituția Prefectului Județului Galați înregistrează o tendință continuă de a utiliza permanent
resurse suplimentare. Cele mai multe dintre nevoile suplimentare de resurse sunt generate pe cale obiectivă și țin de
transformări și adaptări competiționale sau reglementative, altele, în mai mică măsură, țin în mod firesc de componenta
umană. Indiferent de natura lor, resursele publice au fost și continuă să fie limitate și în orice caz, supuse unui atent
proces de evaluare permanent.
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2. Gestionarea resurselor umane
Starea resurselor umane, la sfârșitul anului 2018, se prezintă astfel:
Total posturi prevăzute în statul de funcţii - 87, din care ocupate – 82;
- categoria înalţilor funcţionari publici - 2, din care ocupate (prin detașare) – 2;
- categoria funcţionarilor publici de conducere – 5, din care ocupate – 4;
- categoria funcţionarilor publici de execuție - 32, din care ocupate – 32;
- categoria funcționarilor publici cu statut special de conducere - 2, din care ocupate - 1 și 1 împuternicit șef seviciu;
- categoria funcționarilor publici cu statut special de executie - 37, din care ocupate – 34;
- personal contractual - 9, din care ocupate – 8.
Gestiunea datelor de personal:
- Vârsta medie a personalului: 44 ani;
- Naţionalitatea - 100% română;
- Abateri disciplinare şi măsuri dispuse - nu a fost cazul;
- Infracţiuni - nu a fost cazul;
Din totalul de angajaţi ai instituţiei, un număr de 48 (59%) sunt femei şi 34 (41%) sunt bărbaţi. Numărul posturilor
corespunzătoare funcţiilor publice de conducere reprezintă 11% din totalul posturilor aprobate, respectiv 9 funcţii
publice de conducere din care: 3 femei, 5 bărbați şi un post vacant.
3. Utilizarea resurselor financiare
Prin bugetele iniţiale şi rectificate, aprobate de ordonatorul principal de credite, pe baza necesităţilor exprimate la
nivelul Instituţiei Prefectului judeţul Galaţi au fost repartizate resurse financiare şi utilizate pentru realizarea obiectivelor
generale şi specifice ale instituţiei, care, în structură se prezintă astfel:
- mii lei
Cod

Credite deschise

Plǎţi efectuate

%
Categoria de cheltuială
A. Autorităţi publice şi acţiuni externe
Autorităţi executive și legislative
Cheltuieli curente
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri şi servicii
Titlul XI Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Titlul XIII Active nefinanciare
Titlul XIX Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent
B.Ordine publică şi siguranţă naţională
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și
siguranţei naţionale
Cheltuieli curente
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri şi servicii
Titlul XI Alte cheltuieli
Titlul XIX Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent
C. Asigurări şi asistenţă socială
Asistenţă socială pentru familie şi copii
Cheltuieli curente
Transferuri privind CASS pentru persoanele aflate în
concediu creştere copil
Ajutoare sociale în numerar

51.01

5.085.884

5.058.746

51.01.01
01
10
20
59
71
85

5.085.884
5.085.884
4.482.000
472.000
131.884
0
0
0

5.058.746
5.061.440
4.466.614
462.942
131.884
0
0
-2.694

99,47
99,52
99,66
98,08
100,00
0
0
0

61.01
61.01.50

2.727.700
2.725.700

2.714.753
2.714.753

99,60
99,60

01
10
20
59
85

2.725.700
2.590.000
135.000
700
0

2.715.323
2.582.924
132.269
700
-570

99,62
99,73
97,98
100,00
0

68.01
68.01.06
01
51.01.26

31
31
31
31

31
31
31
31

100,00
100,00
100,00
100,00

57.02.01

16.723

16.723

100,00

99,47

Eficienţa utilizării fondurilor publice a fost realizată printr-o bună gestionare şi utilizare a fondurilor alocate de la
bugetul de stat.
4. Activitatea de achiziţii publice
Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat în anul 2018 în baza Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
precum şi H.G. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
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contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si
completarile ulterioare.
În cursul anului 2018 s-a realizat un numar de aproximativ 300 achiziţii directe şi s-au încheiat un numar de 18
contracte din care 4 contracte subsecvente în baza unor acorduri cadru încheiate de către M.A.I. Valoarea totală a
achiziţiilor directe realizate a fost de 553.947,72 lei cu tva.
5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații
În cadrul compartimentului informatics-a desfășurat și activitatea de reparare și întreținere a echipamentului hard,
întreținerea soft-urilor existente, necesare bunei desfășurări a activităților specifice Instituției Prefectului.
IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ
A. Cancelaria Prefectului a desfăşurat în anul 2018 următoarele activităţi:
- a asigurat condiţiile necesare desfăşurării a peste 100 de şedinţe de lucru ale prefectului;
- a actualizat agenda zilnică a prefectului şi a sprijinit activitatea lunară de audienţe cu cetăţenii;
- a organizat vizitele şi întâlnirile prefectului cu reprezentanţi ai societăţii civile, de la nivel local sau central;
- a documentat şi elaborat 24 de alocuţiuni şi intervenţii publice ale prefectului sau subprefectului;
- a elaborat sintezele zilnice mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a prefectului;
- a organizat evenimentele de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la acţiunile prefectului şi ale
instituţiei; în acest sens, au fost difuzate 50 de comunicate de presă şi au fost susţinute peste 80 de declaraţii de presă;
- a derulat Campania O viaţă cât un centenar, inițiată de Ministerul Afacerilor Interne, prin care au fost aduși în primplan gălățenii născuţi în anul 1918, anul Marii Uniri;
- a coordonat comunicarea publică în situaţii de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase și de
apariția virusului pestei porcine africane;
- a realizat și actualizat permanent pagina oficială de Facebook a instituției, pentru informarea rapidă a cetățenilor.
B. Corpul de control al Prefectului
Prin Ordinul Prefectului judeţului Galaţi nr. 53 din 05.03.2018 a fost aprobat “Planul de control de fond şi
tematic pentru anul 2018”, ce conţine programarea activităţii de verificare/control, planificată, pe fond şi inopinată pentru
anul 2018 şi „Tematica de control” a acestei activităţi, tematică ce are în vedere aspecte ce ţin de funcţionarea Institiţiei
Prefectului – judeţul Galaţi. In baza acestui plan, au fost efectuate 33 de actiuni de verificare şi s-a prezentat conducerii
instituţiei câte un raport pentru fiecare activitate.
Acțiuni de îndrumare/verificare realizate în colaborare cu serviciile publice deconcentrate
Monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi a altor structuri guvernamentale cu reprezentare în teritoriu, în
ceea ce priveşte exercitarea prerogativelor legale de care dispun, a realizării programului propriu de măsuri şi acţiunilor
cuprinse în Programul de Guvernare, s-a concretizat prin realizarea pe parcursul anului 2018 a unui număr de 34 acţiuni
în comun, dintre care exemplificăm:
- Constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate de TFG și Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați în zona căii
ferate Galați - Bârlad, pe raza orașului Berești și a comunei Berești Meria, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice
periculoase;
- Constatarea și evaluarea efectelor negative pe cursul de apă Siret , ȋn zona comunei Şendreni- județul Galați;
- Constatarea și evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de pe raza județului Galați de fenomenele
meteorologice periculoase;
- Evaluarea pagubelor şi stabilirea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale afectate de Pesta Porcină
Africană ssau trichineloza, din județul Galați;
- Verificarea aspectelor semnalate referitor la aparitia culturilor de ambrozie pe suprafete de teren din mun. Galați;
- Constatarea și evaluarea pagubelor înregistrate în județul Galați la construcțiile și infrastructura rutieră afectate de
fenomenele hidrometeorologice periculoase manifestate în lunile iunie si iulie ale anului 2018;
- Verificarea sesizării primăriei comunei Cosmești privind eroziunea malului râului Siret.
C. Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios administrativ
1. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului de aplicare a actelor normative
în acţiuni planificate. Tematica abordată.Principalele deficiențe constatate. Măsuri propuse.
Având în vedere prevederile art.123 din Constituţia României, dispoziţiile art.19, alin. 1, lit. „e” din Legea nr.340/2004
privind prefectului şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prefectul în calitate de reprezentant al Guvernului
în teritoriu, îndeplineşte ca atribuţie principală verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţului,
consiliilor locale şi dispoziţiilor primarilor. În perioada 01.01.2018 - 31.12.2018, au fost transmise de către secretarii
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unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Galaţi un număr de 16.589 acte administrative emise/adoptate comunicate
în vederea efectuării controlului de legalitate, din care:
- 301 hotărâri transmise de către Consiliul Judeţului Galaţi în vederea efectuării controlului de legalitate;
- 4372 hotărâri transmise de către consiliile locale în vederea efectuării controlului de legalitate;
- 11916 dispoziţii emise de primarii unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Galaţi, transmise în vederea efectuării
controlului de legalitate.
Din numărul total al actelor administrative emise/adoptate, în urma efectuării controlului de legalitate s-a
declanşat procedura prealabilă pentru un număr de 92 acte administrative, 61 de acte administrative au fost
revocare/modificate/completate de autorităţile locale deliberative sau executive, 17 acte administrative sunt în analiză în
vederea atacării la instanţa de contencios administrativ.
În anul 2018 au fost atacate la instanţa de contencios administrativ un număr de 14 de acte administrative
nelegale.
2. Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la Instituţia Prefectului care au
necesitat verificarea aspectelor sesizate la faţa locului
În anul 2018, prefectul judeţului Galaţi a emis 56 de ordine prin care a dispus constituirea unor comisii de
verificare, după cum urmează:
- 6 comisii de verificare a unor aspecte sesizate de cetăţeni prin petiţii (culturi de ambrozie, abuzuri);
- 9 comisii de constatare a situaţiei de urgenţă (necesitatea punerii ȋn funcţiune a unor staţii de desecare, salubrizare
cursuri apă, eroziuni ale malurilor apelor);
- 23 comisii de constatare şi evaluare a pagubelor produse culturilor agricole şi infrastructurii de fenomene meteo
periculoase;
- 18 comisii de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate ca
urmare a diagnosticării pozitive cu trichineloza, leucoză sau pestă porcină africană.
3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ – teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou
apărute
Prin Ordinul Prefectului nr. 52/2018 a fost aprobată programarea activităţii de îndrumare şi control asupra
modului în care autorităţile publice realizează atribuţiile delegate de stat, pentru anul 2018 şi „Tematica de control” a
acestei activităţi. Acţiunile de îndrumare şi control desfăşurate în vederea urmăririi aplicării unitare a prevederilor legale
la nivelul judeţului şi a modului în care autorităţile publice realizează atribuţiile delegate de stat, au fost efectuate în 38
de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi, în perioada aprilie 2018 – decembrie 2018.
4. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti
Din evaluarea datelor şi informaţiilor referitoare la activităţile realizate, rezultă că în anul 2018 se aflau pe rolul
instanţelor de judecată un număr de 574 dosare. Structura dosarelor după obiect aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti este următoarea:
Obiect dosare

Număr dosare pe rol in
cursul anului 2018

Număr dosare finalizate
în anul 2018

477
8
41
5
2
38
3
574

247
7
16
1
2
24
2
299

Legile fondului funciar
Legea 10/2001
Legea 554/2004
Legea 290/2003
O.U.G. 9/2013 – obligaţia de a face C.A.F.
Obligaţia de a face înmatriculări - radieri
Dosar penal
TOTAL

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu carater individul şi/sau normativ
În anul 2018 nu au fost emise ordine cu caracter normativ. În aplicarea prevederilor legale, prefectul judeţului
Galaţi a emis un număr de 294 ordine cu caracter individual şi normativ.
6. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină
În conformitate cu dispoziţiile art.3 şi art.4 din H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare
a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 03.02.2017 a fost emis Ordinul prefectului
nr.25 privind constituirea comisiei de disciplină la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Galaţi. În anul 2018 nu au fost
înregistrate sesizări, privitoare la faptele funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, care să impună demararea
procedurii disciplinare.
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7. Activitatea desfăşurată de Comisia judeţeană de atribuire denumiri
Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin (4) din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,
secretariatul comisiei de atribuire de denumiri este asigurat prin grija compartimentului juridic al instituţiei prefectului.
În anul 2018 au fost emise un număr de 14 avize de atribuire sau schimbare de denumiri după caz, în urma analizării
documentelor în cadrul celor nouă şedinţe ale Comisiei Judeţene de atribuire denumiri.
8. Activitatea de contencios administrativ
Consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic şi Relaţii cu Publicul întocmesc documentaţia, formulează
acţiunea pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ şi susţin în faţa acesteia acţiunile formulate. De
asemenea, consilierii juridici întocmesc şi transmit către instanţele de judecată actele de procedură privind dosarele
aflate pe rol intanţelor de judecată, formulează şi transmit căile de atac şi căile extraordinare de atac în termenele
stabilite de lege.
În cursul anului 2018 erau înregistrate pe rolul Tribunalului Galaţi – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal un
număr de 41 de dosare.
9. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de
soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri
disciplinare
În anul 2018 Comisia județeană de disciplină a analizat un număr de 2 sesizări: nr. 1/4282 din 07.06.2018 și
2/4366 din 07.06.2018.
Sesizarea înregistrată sub nr. 1/4282 din 07.06.2018 a fost soluționată conform Raportului întocmit de Comisia
Judeţeană de Disciplină cu nr. 4282/18CJD din 12.07.2018 prin care s-a propus ca pentru fapta pentru care a fost
sesizată comisia de disciplinăsancţiunea disciplinară să fie ”MUSTRARE SCRISĂ” .
Sesizarea înregistrată sub nr. 2/4366 din 07.06.2018 a fost soluționată conform Raportului întocmit de Comisia
Judeţeană de Disciplină cu nr.4366/17CJD din 12.07.2018prin care s-a propus ca pentru fapta pentru care a fost
sesizată comisia de disciplinăsancţiunea disciplinară să fie ”MUSTRARE SCRISĂ”.
D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu
1. Aplicarea legilor fondului funciar
În vederea punerii în aplicare a prevederilor legilor fondului funciar s-au redactat şi emis un numǎr de 126
Hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate Galaţi.
2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
În cursul anului 2018 au fost întocmite 35 referate asupra Dispoziţiilor privind propuneri de acordare de
despăgubiri băneşti sau măsuri compensatorii potrivit Legii nr. 165/2013 – dispoziţii emise de către primari în dosare
constituite la notificările depuse în baza Legii nr. 10/2001 şi trimise de primari la Instituţia Prefectului judeţului Galaţi în
vederea verificării acestora.
Au fost înaintat către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 35 de dosare, întocmite în baza
dispoziţiilor Legii nr. 10/2001, conform programărilor transmise de această instituţie.
3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la
Craiova la 7 septembrie 1940
În anul 2018 nu s-au adoptat acte administrative.
Cu adresa nr. 8359/26.10.2017 s-a comunicat Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților că toate cererile
formulate în baza Legii nr. 9/1998 înregistrate la Instituția Prefectului județul Galați au fost soluționate, fiind emise
hotărâri în acest sens.
4. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români
pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia.
Conform adresei nr. 8359/26.10.2017 s-a comunicat Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților că toate
cererile formulate în baza Legii nr. 290/2003 și înregistrate la Instituția Prefectului județul Galați, au fost soluționate fiind
emise, hotărâri în acest sens, până în anul 2016.
În anul 2018 nu s-au adoptat acte administrative.
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E. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate
1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului
Numărul ședințelor de lucru - in anul 2018 au fost organizate 12 şedinţe ordinare.
Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate în cadrul ședințelor de lucru al
Colegiului Prefectural Tematicile care se dezbat în general la ședințele de Colegiu Prefectural prevăd problematici care
țin de analiza, explicitarea susținerea unor proiecte sau programe naționale/regionale/județene, aplicarea unor acte
normative noi, teme reieșite din analizarea unor evenimente publice importante, rapoarte în legătură cu aplicarea unor
legi sau în legătură cu gestionarea unor situații, solicitări venite pe cale ierarhică, sau chiar probleme punctuale ale
comunității, unităților administrativ teritoriale, instituțiilor, etc. Astfel, au fost prezentate un număr de 38 de informări de
către serviciile publice deconcentrate şi alte structuri guvernamentale din teritoriu.
2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind execuția bugetară
întocmite de serviciile publice deconcentrate
Trimestrial, respectiv anual, s-a acordat avizul consultativ pentru situațiile financiare, respectiv proiectele de buget,
aferente unui numar de 16 servicii publice deconcentrate.
3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului
În anul 2018 au fost organizate un număr de 12 sedinte ordinare ale Comisiei de Dialog Social Galati, pe
ordinea de zi fiind analizate atât teme initiate de reprezentanţii sindicatelor şi patronatelor, cât şi teme propuse de
reprezentanţii administraţiei locale şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.
De asemenea, au fost cuprinse pe Ordinea de zi teme reieșite din analizarea unor evenimente publice importante,
rapoarte în legătură cu aplicarea unor legi sau în legătură cu gestionarea unor situații, solicitări venite pe cale ierarhică,
probleme punctuale ale comunității locale, unităților administrativ teritoriale, instituțiilor, etc., la nivelul judetului Galati.
4. Acțiuni de protest
În data de 20.01.2018, în intervalul orar 18,00 – 21,30, un grup de aproximativ 700 persoane a participat la un
protest neautorizat pe platoul din fata Sediului Institutiei Prefectului - Judetul Galati, precum si la un mars neautorizat pe
traseul str. Domneascã, str. Brãilei, Casa de culturã a Sindicatelor si retur, protestând fatã de noile mãsuri fiscale si
proiectele de modificare a legilor Justitiei. Manifestatia s-a desfãsurat pasnic si nu au fost înregistrate incidente. În urma
protestului nu a fost depus memoriu de cãtre participanti.
5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al județului
În anul 2018, Instituţia Prefectului judetul Galaţi a organizat un număr de 12 şedinţe ale Comitetului de Dialog Civic
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Galaţi, cu frecvenţã lunarã. Acestea s-au desfãşurat conform procedurii, în
ultima sãptãmânã întreagã din fiecare lunã calendaristicã, marţi, la orele 12.00.
În funcţie de solicitările reprezentanţilor organizaţiilor persoanelor vârstnice precum şi de modificările legislative sau
subiectele de actualitate şi de interes pentru aceastã categorie de vârstã, la întâlnirile lunare au fost invitaţi sã participe
şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau societãţilor comerciale în a cãror competenţã de soluţionare au fost temele
propuse pentru analizã şi dezbatere.
F. Modul de aplicare la nivelul județului a PROGRAMULUI DE GUVERNARE 2018-2020 stabilit în anexa nr. 2 a
Hotărârea nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului
In anul 2018 Instituția Prefectului – județul Galați a desfășurat activități de monitorizare a modului de realizare
la nivelul județului a planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020.
Stadiul realizării acestora a fost comunicat semestrial Ministerului Afacerilor Interne.
G. Managementul situațiilor de urgență
1. Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență - in scopul prevenirii producerii şi
gestionării unor situaţii de urgenţă în zona de competenţă, în anul 2018 membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Galaţi s-au întrunit în 54 şedinţe de lucru (2 şedinţe ordinare, 47 şedinţe extraordinare şi 5 şedinţe extraordinare
în sistem videoconferinţă cu Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă).
2. Numărul hotărârilor adoptate si numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de urgență - in
cadrul şedinţelor de lucru ale Comitetului judeţean, pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe linia managementului
situaţiilor de urgenţă s-au emis un număr de 55 hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi şi 64
ordine ale prefectului judeţului Galaţi.
3. Planuri aprobate - pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în Planul de activitate al CJSU Galaţipe anul 2018 şi
pentru desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul judeţului Galaţi, au fost întocmite, analizate şi
aprobate în şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, următoarele planuri de măsuri şi documente operative:
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Planuri de măsuri
Planul de măsuri privind supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane la nivelul județului
Galaţi;
- Planul de măsuri sanitare veterinare pentru prevenirea introducerii pestei porcine africane in judeţul Galaţi;
- Planul de măsuri de prevenție pentru Municipiul Galați ca urmare a focarului de pestă porcină africană în
Republica Moldova, Raionul Cahul, Localitatea Giurgiulești;
- Planuri de măsuri la suspiciune ca urmare a focarelor de Pestă Porcină Africană - 14;
- Planuri de măsuri la confirmare ca urmare a focarelor de Pestă Porcină Africană - 15;
- Planul de măsuri pentru prevenirea introducerii pestei micilor rumegătoare (PMR) în România şi implicit în
judeţul Galaţi;
- Planul de măsuri pentru controlul bolii la mistreţi în judeţul Galaţi;
- Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul
2018 al judeţului Galaţi;
- Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite pe anul 2018;
- Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi pe anul 2019;
- Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi pentru perioada sezonului rece
2018-2019.
Rapoarte de evaluare
- Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi în anul
2017;
- Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi în
semestrul I 2018.
Rapoarte de sinteză
- Raportul sinteză şi Procesul - verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor înregistrate la nivelul
construcţiilor aflate în administrarea patrimoniului ISU Galaţi, în urma fenomenelor meteorologice şi hidrologice
din perioada ianuarie - februarie 2018;
- Raportul de sinteză privind efectele fenomenelor hidro - meteorologice periculoase produse pe teritoriul
judeţului Galaţi în perioadele 15 -16.06.2018, 27 - 29.06.2018;
- Raportul de sinteză privind efectele fenomenelor hidro - meteorologice periculoase produse pe teritoriul
judeţului Galaţi în perioada 28.07.2018 - 01.08.2018;
- Raportul de sinteză completare la Raportul de sinteză întocmit de Grupul de Suport Tehnic al CJSU Galaţi,
înregistrat sub nr. 6040/30.07.2018 la Instituţia Prefectului judeţul Galaţi.
-

H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice
Inspectoratul Județean de Jandarmi
Prin activitatea de ordine publică desfăşurată, în conformitate cu Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi
funcţionarea Jandarmeriei Române, atât prin acţiunile specifice, cât şi alături de celelalte instituţii specializate cu atribuţii
în domeniu, jandarmii gălăţeni au contribuit la păstrarea climatului de ordine şi siguranţă publică a cetăţenilor şi
prevenirea apariţiei unor manifestări violente sau a unor incidente pe timpul adunărilor publice desfăşurate pe raza
judeţului Galaţi.
În anul 2018 I.J.J. Galați cu efectivele din subordine a executat un număr de 4968 misiuni de ordine publică cu
un efectiv de 13706 jandarmi ceea ce reprezintă o medie de 38 jandarmi / zi, 3 jandarmi / misiune și 14 misiuni pe
zi. Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, misiuni principale ale Jandarmeriei Române, au constituit o prioritate,
atât pentru factorii de conducere ai inspectoratului, cât şi pentru cei de execuţie. Astfel, în anul 2018, au fost executate
360 misiuni de asigurare a ordinii publice cu o medie de 8 jandarmi pe misiune. La adunările publice unde inspectoratul
a asigurat măsurile de ordine au participat, cumulat, aproximativ 330.000 persoane, cu o medie de 917 participanți/
adunare publică.
Misiunile de asigurare a ordinii publice au fost executate fără a se înregistra incidente sau alte evenimente
deosebite, fiind aplicate 56 de sancţiuni contravenţionale (10 avertismente şi 46 amenzi) în valoare de 21.200 lei. Faptul
că nu au fost înregistrate incidente se datorează și sprijinului real și eficient primit, atât din partea Grupării de Jandarmi
Mobile Bacău, cât și din partea structurilor Poliției Naționale și Poliției Locale.
Inspectoratul de poliţie al judeţului Galaţi
În perioada analizată, structura de ordine publică a efectuat 7 razii, 164 acţiuni cu efective lărgite, fiind
descoperite 589 infracţiuni, din care în flagrant 494 infracţiuni.
Au fost efectuate 19.614 intervenţii la solicitări prin Sistemul Naţional Unic al Apelului de Urgenţă 112, iar la
un număr de 17.661 dintre acestea poliţia a intervenit în mai puţin de 10 minute, reprezentând un procent de 90,04 %
din totalul intervenţiilor. Pe medii, situația se prezintă : urban (98,71 % intervenții sub 10 minute) și rural (81,73 %
intervenții sub 10 minute).
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În mediul urban s-a intervenit la un număr de 9597 solicitări prin SNUAU 112 (48,92%), iar în mediul rural
10.017 astfel de solicitări (51,07%).
Totodată, polițiștii de ordine publică au participat la măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice(505),
manifestări de protest (335), manifestări sportive (91), manifestări comemorative /religioase (48) utilizându-se un număr
de 1026 polițiști , au intervenit la un număr de 123 grave de circulație și la un număr de 23 situații pentru deblocarea
căilor de circulație în caz de deszăpezire.
I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative
1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind crește siguranței în unitățile de învățământ, cu
modificările ulterioare
La nivelul judetului Galati, functioneazã Comisia pentru asigurarea climatului de sigurantã în unitãtile de
învãtãmânt preuniversitar, în conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr. 13/18.01.2018 de reactualizare a
componentei acestei Comisii.
În anul 2018 s-au desfãsurat 4 sedinte trimestriale ale acestei Comisii, la sediul Institutiei Prefectului Judetul
Galati. Pe linia siguranţei în şcoli s-au efectuat 3803 activităţi de prevenire de către structura de ordine publică. În
perioada analizată, la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ au fost sesizate un număr de 38 infracţiuni, din care 36 în
incinta unităţilor de învăţământ şi 2 în zona adiacentă a acestora.
2. Aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli a României în
perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
În anul 2018 s-au organizat 2 sedinte ale acestei Comisii, la sediul Institutiei Prefectului Judetul Galati, sub
coordonarea Prefectului Judetului Galati.
În vederea transmiterii de cãtre secretariatul Comisiei constituite la nivelul Judetului Galati a informãrilor
solicitate, cãtre Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, precum si, ulterior, informãrii publicului larg, prin mijloace de
informare în masã adecvate, au fost întocmite informãri lunare despre implementarea acestui Program la nivelul
Judetului Galati. Aceste informãri au fost postate si pe site-ul Institutiei Prefectului Judetul Galati.
3. Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD
Ȋn conformitate cu prevederile HG nr.799/2014, cu modificările şi completările ulterioare, abrogată ȋn data de
08.10.2018 odată cu apariţia HG nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi a desfăşurat ȋn
anul 2018 activităţi aferente verificarilor efectuate pe programele din anii 2014-2015 si 2015-2016, precum si pentru
pregatirea urmatorului program.
J. Alte activități
1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de urgență

 Pentru punerea în aplicare a Programului acțiunii de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă

și au fost realizate și întreținute șanturile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari,
emis de Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, comunicat cu adresa
nr. 2231/15.03.2018, a fost emis Ordinul Prefectului nr. 76/ 23.03.2018. Un exemplar al Procesului Verbal, aprobat de
Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgențã, a fost transmis, la sfârșitul acțiunii de verificare, prin grija
directorului Sistemului de Gospodãrire a Apelor Galați, cãtre Centrul Operativ pentru Situații de Urgențã din cadrul
Ministerului Apelor și Pădurilor în vederea întocmirii unui raport de sintezã la nivel național.
 De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordinului MAI/ MMP nr. 1422/ 192/ 2012 pentru aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră și a
“Tematicii de verificare a stãrii tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apãrare împotriva inundațiilor,
de pe râurile interioare și de la Dunãre “ emisã de Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgențã din cadrul Ministerului
Apelor si Pădurilor a fost constituită comisia de verificare prin Ordinul Prefectului nr. 209/ 25.09.2018.
2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice
In anul 2018 Instituția Prefectului a primit, pentru analiză și soluționare, următoarele solicitări: 36 de la Guvernul
României, 6 de la Administraţia Prezidenţială, 25 de la alte instituţii de stat. Petiţiile au fost soluţionate astfel: 29 pozitiv
sau parţial pozitiv, 29 negativ, 6 au fost redirecţionate pentru competentă soluţionare, către alte instituţii abilitate ale
statului, 3 sunt în curs de soluţionare;
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V. SUPORT DECIZIONAL
1. Controlul intern managerial, registrul riscurilor, registrul procedurilor.
Institutia Prefectului judetul Galati a elaborat si aprobat Programul propriu de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial, si s-au stabilit 5 obiective generale de realizat la nivelul institutiei si 37 obiecttive specifice. S-au
inventariat un numar de 116 activitati procedurabile si au fost eleborate114 proceduri. De asemenea, au fost elaborati 24
de indicatori de performata asociati activitatilor si obiectivelor specifice la nivelul institutiei.
2. Audit intern.
În cursul anului 2018 activitatea de audit s-a exercitat în cadrul unui compartiment prevăzut cu un post, în subordinea
directă a conducătorului instituţiei (prefect). Sub aspect metodologic şi de specialitate Compartimentul Audit intern este
coordonat de către Direcţia Audit Public Intern din M.A.I, structură care efectuează şi supervizarea misiunilor de audit
public intern ale compartimentului. În anul 2018 Compartimentul audit intern din cadrul instituţiei (prevãzut cu un post) a
efectuat 6misiuni de audit de regularitate prevãzute în Planul de audit public intern aprobat de cãtre conducãtorul
instituţiei.
3. Etică și conduită.
În cursul anului 2018, consilierul de eticǎ nu a fost sesizat despre ȋncǎlcarea normelor de conduitǎ de funcționarii

publici din cadrul Instituției Prefectului - Județul Galați, iar la comisia de disciplinǎ din cadrul instituției nu au
fost ȋnregistrate sesizǎri.

4. Protecția informațiilor clasificate.
Protecţia informaţiilor clasificate se efectuează de către subprefectul judeţului Galaţi numit funcţionar de securitate prin
Ordinul Prefectului nr. 302/03.11.2017. Prin acest ordin au fost desemnaţi şi lucrători pentru îndeplinirea unor atribuţii
pe linia protecţiei informaţiilor clasificate din cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Galaţi. Aceste persoane asigură
securitatea documentelor clasificate de la înregistrare pȃnă la arhivare.
5. Prevenirea și combaterea corupției.
Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020, aprobată prin HG nr. 583/2016, coroborată cu prevederile OMAI nr.
72/2017 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în
perioada 2017 - 2020, a Strategiei naţionale anticorupţie
În vederea punerii ȋn aplicare a prevederilor actelor normative ce reglementează SNA 2016-2020, Instituţia Prefectului
judeţul Galaţi a transmis Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, ȋn luna ianuarie, raportul conţinând progresele ȋnregistrate ȋn implementarea Strategiei, ȋn conformitate cu
calendarul de activităţi şi responsabilităţi cuprins ȋn OMAI nr.72/2017.
Registrul riscurilor de corupţie pentru anul 2018
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr.86/2013, Grupul de lucru constituit la nivelul
instituţiei a procedat la revizuirea anuală a Registrului de riscuri ȋn luna ianuarie. Atât revizuirea, cât şi generarea
Registrului au fost făcute ȋn aplicaţia Managementul Asistat al Riscurilor de Corupţie (MARC), gestionată de către
Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).
VI.SERVICII PUBLICE COMUNITARE
1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple
Pentru asigurarea stării de funcţionalitate a serviciului în mod unitar, relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între
conducerea serviciului public comunitar şi compartimentele acestuia: emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de
migrări, informatică şi restricţii. Lucrătorii serviciului şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu planurile de muncă
trimestriale, completate cu ordinele şi dispoziţiile Direcţiei Generale de Paşapoarte, astfel că sarcinile au fost indeplinite
în cea mai mare parte, în perioada avută în discuţie înregistrându-se rezultate bune şi foarte bune. În fiecare zi de joi a
săptămânii, serviciul a desfăşurat activităţi de primire a cererilor şi eliberări paşapoarte electronice în cadrul punctului de
lucru deschis la Tecuci.
Astfel în anul 2018 au fost primite un număr de 33.861 cereri pentru pașapoarte electronice și 6754 cereri
pentru pașapoarte temporare. Au fost eliberate la ghișeu un număr de 32.427 pașapoarte și 6589 pașapoarte livrate prin
curierat. Au fost înregistrate un număr de 3610 cereri de restabilire a domiciliului în România , au fost retrase 28 de
pașapoarte și întreprinse 795 de măsuri de suspendare a dreptului la libera circulație.
In anul 2018 SPCLEPS Galați a aplicat 225 de sancțiuni contravenționale în valoare de 7.560 lei.
2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
In cadrul serviciului exista 3 compartimente, respectiv Compartimentul permise de conducere si examinari,
Compartimentul evidenta vehicule rutiere si inmatriculari si Compartimentul informatic .
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Lucrătorii serviciului şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu planurile de muncă trimestriale, completate
cu ordinele şi dispoziţiile Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare Vehicule si Institutiei Prefectului –
judetul Galati, astfel că sarcinile au fost indeplinite în cea mai mare parte, în perioada de referinta, înregistrându-se
rezultate bune şi foarte bune. Saptamanal, serviciul a desfăşurat activităţi de primire a cererilor si dupa ora 16.30, iar
examinatorii isi desfasoara activitatea pe raza municipiului Tecuci.
In anul 2018 au fost examinați 17.238 candidați la proba teoretică , din care 9386 au fost admiși . La proba
practică au fost examinați 17.407 candidați , din care 8907 au fost admiși.Procent de promovabilitate 51,13%.
Au fost editate 24.675 permise de conducere , din care 6916 buc. noi , preschimbate 15.986 buc. și 1773 buc.
permise străine preschimbate.
De asemenea în anul 2018 au fost înregistrate33.958 operațiuni de înmatriculare auto și 3.297 de operațiuni
de radieri auto.
VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
În colaborare cu Garnizoana Galați, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Consiliul Județului Galați și Primăria
Municipiului Galați, Cancelaria Prefectului a organizat ceremoniile civile, religioase și militare cu prilejul sărbătorilor
naţionale.
S-a colaborat totodată la organizarea Zilei Armatei - 25 Octombrie, Zilei Veteranilor – 11 Noiembrie și Zilei
Armistițiului - 13 Noiembrie, și a asigurat reprezentarea la următoarele evenimente: 15 Ianuarie – Ziua Culturii Naţionale,
29 Aprilie – Ziua Veteranilor de Război, 29 Iunie – Ziua Dunării, 15 August – Ziua Marinei, 13 septembrie – Ziua
Pompierilor, 30 Noiembrie – Zilele Galaţiului.
A fost asigurată buna desfăşurare a întâlnirilor bilaterale ale prefectului, ca reprezentant al Guvernului în
teritoriu, cu reprezentanţi ai statelor interesate de colaborare la nivel regional.
VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE
În contextul aprobării, la nivelul Guvernului României, a Memorandumului cu tema “pregătirea documentelor
naţionale de programare a finanţărilor din fonduri europene post 2020”, la solicitarea Direcţiei Generale pentru Relaţia cu
Instituţiile Prefectului au fost elaborate şi transmise idei de proiecte pentru cadrul de programare financiară 2012-2027.
Acestea au avut la bază analiza şi prioritizarea nevoilor instituţionale existente, precum şi posibilitatea aplicării la nivel
naţional pentru toate instituţiile prefectului. Domeniile vizate au fost: achiziţii publice, proces electoral, financiarcontabilitate, IT.
În anul 2018, la nivelul judeţului Galaţi se aflau ȋn derulare 84 de proiecte cu finanţare europeană, derulate de
38 de unităţi administrativ-teritoriale. Valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 575 milioane lei, iar alocările
financiare provin preponderent din Programul Operaţional Regional pentru mediul urban, respectiv Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală, pentru mediul rural.
IX.MANAGEMENTUL COMUNICARII
1. Informare şi relaţii publice
Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public
În anul 2018 au fost depuse 36 de cereri de informaţii publice, majoritatea solicitanţilor fiind persoane fizice
(20), faţă de persoanele juridice (16). Prin aceste cereri s-au solicitat mai ales informaţii cu privire la modul de
îndeplinire a atribuţiilor instituţiei, date despre activitatea liderilor instituţiei şi informaţii despre unităţile administrativteritoriale din judeţ.
Din totalul de 36 de cereri au fost soluţionate favorabil 17 cereri, 15 cereri au fost soluţionate nefavorabil şi 4
direcţionate către alte instituţii, deoarece nu deţineam informaţiile solicitate. Au fost depuse 3 reclamaţii administrative
(2 reclamaţii administrative depuse de acelaşi petent), soluţionate nefavorabil de către Comisia de cercetare
administrativă. Împotriva respingerii celor două reclamaţii administrative, nu s-au formulat plângeri în instanţă .
Activităţi de secretariat
În cursul anului 2018 au fost înregistrate un număr de 10245 documente depuse de instituţii, persoane fizice şi
persoane juridice. Toate documentele înregistrate în Instituţia Prefectului - judeţul Galaţi în anul 2018 au fost scanate şi
ataşate în aplicaţia electronică de management a documentelor Doc Manager, inclusiv răspunsurile aferente, total
15242 documente ataşate ȋn format electronic.
2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor
În anul 2018 s-au înregistrat 671 petiţii: 102 petiţii cu solicitări la legile fondului funciar şi retrocedări de bunuri preluate
abuziv de regimul comunist, 1 au constituit sesizări privind infracţiuni contra persoanei,1au constituit sesizări privind
tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii, 100 au fost revenire cu aceeaşi problemă, 1 scrisori de
mulţumire iar 466 au reprezentat diferite cereri.
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Din totalul de 671 petiţii înregistrate în anul 2018 au fost rezolvate în termenele prevăzute de lege 638 petiţii,
restul fiind în curs de soluţionare.
Faţă de anul 2017 când s-au înregistrat 804 petiţii, s-a constatat o scădere cu aproximativ 17% a numărului
de petiţii depuse.
În cadrul audienţelor acordate de conducerea instituţiei s-au prezentat 74 de persoane din care 53 persoane au
depus memorii. Din totalul petiţiilor înregistrate în cadrul audienţelor 52 au fost soluţionate, restul fiind în curs de
soluţionare.
3. Apostilarea documentelor
Funcţionarii publici desemnaţi de conducerea instituţiei să desfăşoare activitatea de certificare cu apostilă urmăresc
realizarea tuturor etapelor stabilite prin Instrucţiunile 82/2010 cu modificările şi completarile ulterioare şi prin Procedura
internă privind aplicarea apostilei.
Faţă de anul 2017 când s-au înregistrat un număr de 3515 de cereri, fiind apostilate un număr de 5111 de acte
(sistemul arată doar 5048, aplicaţie nefuncţională în luna noiembrie când s-au dublat apostilele), în anul 2018 s-a
înregistrat o creştere a numărului actelor apostilate, în sensul că, s-au primit un număr de 3910 cereri şi au fost
apostilate 5414 acte.
X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII
1. Aspecte care țin de asigurarea unor resurse suplimentare instituției și care se pot constitui în
propuneri de eficientizare a activității :
- Îmbunătățirea asigurării cu personal pentru activitățile : servicii publice comunitare, în special pentru permise și
înmatriculări dar și pentru structura juridica, corp control prefect, compartiment administrativ și reprezentant rromi;
- Asigurare spațiu de lucru corespunzător pentru ambele servicii publice comunitare;
- O analiza a modului de salarizare a personalului prefecturilor în raport de celelalte structuri din minister dar și în raport
cu Serviciile Publice Deconcentrate.
2. Aspecte care nu țin de asigurarea unor resurse suplimentare instituției
- Proceduri unitare în minister în legătura cu activitățile dependente de structurile prefecturilor;
- Încurajarea efectuării de analize comune cu toate structurile din prefecturi din țară pe teme distincte pentru aplicarea
unitară a unor reglementări și schimburi de informații;
- Îmbunătățirea softurilor care țin de activitățile financiar-contabile;
- Simplificarea unor proceduri de lucru mai ales pe linia resurselor umane;
- Clarificarea listei Serviciilor Publice Deconcentrate;
- Programe de perfecționare a personalului;
- Identificarea unei solutii de asigurare a accesului direct la finanțări din fonduri UE a prefecturilor.
XI. OBIECTIVE 2019
- Creșterea eficienței structurilor instituției în realizarea serviciilor publice oferite cetățenilor;
- Îmbunătățirea managementului intern în legatură cu utilizarea resurselor financiare, patrimoniale și umane alocate;
- Creșterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea și gestionarea șituațiilor de urgență și
gestionarea mai eficientă a resurselor instituției în ce privesc măsurile de apărare generală împotriva calamităților de
orice fel (non militară);
- Îmbunătățirea nivelului general de securitata a datelor, informațiilor și bazelor de date conținute în sistemele și stațiile
de lucru utilizate de către salariați;
- Îmbunătățirea nivelului de performanță a tehnicii IT utilizate prin menținerea viabilității acesteia.
Îmbunătățirea dialogului și a mecanismelor de colaborare între Instituția Prefectului pe de o parte și cetățeni, autoritățile
administrației publice locale, celelalte instituții din plan local sau central, pe de altă parte.
XII. CONCLUZII
La nivelul Instituției Prefectului județul Galați, există convingerea că activitățile și responsabilitățile asumate sunt
într-un proces continuu de îmbunătățire. Identificarea și aplicarea celor mai bune practici rămâne unul din obiectivele
necesare pentru viitor.
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 Consiliul Judeţului Galaţi
În baza inventarului scriptic al domeniului public al Judeţului Galaţi, la data de 31 decembrie 2018, Consiliul
Judeţean Galaţi are în administrare 47 drumuri judeţene cu o lungime aproximativ 803 km şi 132 de poduri în lungime
de aproximativ 3,6 km. Din totalul lungimii drumurilor judeţene, drumurile pietruite au o lungime de 87,588 km, drumurile
cu pavaje au o lungime de 4,35 km, iar drumurile din pământ însumează 65,83 km.
În anul 2018 s-au efectuat lucrãri de întreţinere a drumurilor judeţene în baza Nomenclatorului privind lucrãrile
şi serviciile aferente drumurilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.78/1999, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, precum şi lucrãri de prevenire şi combatere a înzãpezirii drumurilor publice, în baza Normativului
privind prevenirea şi combaterea înzãpezirii drumurilor publice, aprobat prin Ordinul nr.2170/2013 al Ministrului
Transporturilor.
La începutul anului 2017, Consiliul Judeţean Galaţi avea în administrare 46 drumuri judeţene cu o lungime aproximativ
865 km şi 132 de poduri în lungime de aproximativ 3,6 km.
Pentru desfăşurarea traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort, pentru conservarea patrimoniului rutier sau desfăşurat activităţi de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene.
Activităţi specifice realizate în anul 2018, comparativ cu anul 2017
Denumirea activităţii
Lucrări de reabilitare a drumurilor judeţene
Recepţionarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor judeţene (OG 28/2013)
Lucrări de marcare rutieră orizontală a drumurilor judeţene:
- marcaj rutier axial
- trecere pietoni
- montare parapet direcţional de protecţie
- achiziţionare indicatoare rutiere şi stâlpi de susţinere
- montare indicatoare rutiere
Realizare de lucrări de întreţinere şi reparaţii la drumurile judeţene, în cadrul
proiectelor contractate prin fonduri de finanţare nerambursabilă
- încheiere contracte de proiectare
- urmărire contracte de execuţie
Încheiere contracte pentru execuţie şi realizare lucrări:
- covor bituminos (DJ255, DJ242A, DJ251G, DJ242D, DJ241F,
DJ251B, DJ253 şi DJ241)
-

şanţuri pereate – contract execuţie 2016;

-

şanţuri pereate – contract de execuţie 2017;

- acostamente

Lucrări de reparaţii pe suprafeţe degradate la drumuri judeţene
Lucrări la cedări în fundaţie drumuri judeţene
Realizare de lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene pietruite
Lucrări de investiţii:
-contract de execuţie Platformã cântãrire pentru cântar mobil;
-reabilitări tronsoane de drumuri judeţene (DJ242B, DJ251);
- Pod din beton armat pe DJ240A, în localitatea Cerţeşti;

Realizãri anul
2018
5,2 km
1.158.900,0 lei
-

4,5 km
4,5 km

211,0 km
104 bucăţi
714 bucăţi
420 bucãţi

137,0 km
39 bucăţi
2500 m.l.
150 bucăţi
-

963,5 mii lei

21.091,0 mii lei

17,2 km
5.880.900,0 lei

5,2 km(2016)
9%(2017)

2,63 km
683.200,0 lei

2630 m.l.
(2016)

5,6 km
0 lei
10,706 km
9.887, 0 m.p.
125.323,97 lei
29.700 m.p.
405,0 m.p.
54.831,3 mii lei

5,6 km
10,706 km
9.887 m.p.

222.670,0 lei
42.752.776,76 lei
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Realizat anul 2017

35.248 m.p.
3.012,0 mp
15,2 km
26.011,0 mii lei

- înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale produse de inundaţii în 2016
(7826,0ml) şi reabilitare şi consolidare poduri şi podeţe (10 bucãţi) afectate
de calamitãţi în octombrie 2016;

715.520,0 lei
3.217.380,0 lei

- modernizãri drumuri judeţene (9,0 km);
- refacere pod Valea Mãrului, peste Valea Gãunoasa, DJ251G.
7.316.000,0 lei
607.000,0 lei
Servicii de deszăpezire pe drumurile judeţene, pe perioada 1 ianuarie –31
martie şi 1 octombrie - 31 decembrie
-s-au achiziţionat şi dsitribuit parazãpezi
Lucrări de tăiere a vegetaţiei ierboase şi lemnoase de pe acostamentele
drumurilor judeţene
Eliberarea de autorizaţii de amplasament la drum judeţean pentru lucrările
care se execută în zona acestuia
Încheierea de contracte de utilizare a zonelor adiacente drumurilor

2.804,3 mii lei

3.133,86 mii lei

5.000 metri
427,4 Km x 4 treceri
293,17 ha

621 Km x 4 treceri

54 autorizaţii
(valoare 72 euro/buc)
4 contracte

86 autorizaţii
6 contracte

S-a asigurat viabilitatea drumurilor judeţene pe tot parcursul anului 2018. Legătura între reşedinţa de judeţ şi
municipiile, oraşele, comunele, obiectivele importante din judeţ nu a cunoscut sincope. În calitate de administrator al
drumurilor judeţene, Consiliul Judeţean Galaţi a asigurat menţinerea drumurilor la un nivel acceptabil ca reparaţii şi
întreţinere. Totodată, s-a asigurat sistemul de informare şi control asupra stării drumurilor, cât şi modul de pregătire şi
acţionare pe timp de iarnă, prin contract multianual.
Relaţii de colaborare externă ale instituţiei
 Protocoale şi acorduri de partener realizate la nivelul Judeţului Galaţi cu alte autorităţi locale sau regionale
internaţionale
Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, a semnat protocoale şi/sau acorduri de partener cu următoarele
autorităţi locale/regionale, cu care a stabilit relaţii de colaborare externă:
 Protocol pentru stabilirea unor relaţii de înfrăţire între judeţul Galaţi şi regiunea Hubei din R. P. Chineză semnat pe 27 mai 1986, privind promovarea unor schimburi şi cooperarea în domeniul economic, tehnicoştiinţific, cultural şi învăţământ ;
 Convenţia de cooperare în domeniile economic şi cultural între judeţul Galaţi şi judeţul Hajdu-Bihar din Ungaria
– semnată pe 12 mai 1993 la Galaţi;
 Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi Comitatul Lincolnshire din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei
de Nord, semnat pe 23 noiembrie 1994;
 Acord de parteneriat între judeţul Galaţi şi departamentul Gironde din Franţa – acord încheiat în 1994, care s-a
dorit a fi o continuare a tradiţiei de colaborare între cele două state, România şi Franţa;
 Acord de înfrăţire între judeţul Galaţi şi Regiunea Astrahan, semnat în 1983;
 Înţelegere de colaborare între judeţul Galaţi şi regiunea Odesa din Ucraina, încheiată pe 3 aprilie 1997;
 Acord de înfrăţire între judeţul Galaţi şi regiunea Ascoli Piceno din Italia – semnat în 22 noiembrie 1999;
 Acord de cooperare între judeţul Galaţi şi regiunea Aquitaine din Franţa - semnat pe 4 februarie 2000 - acord
cu privire la întărirea colaborării în domeniile: cultural, social, al dezvoltării economice şi dezvoltării turismului.
Alte domenii de interes sunt:educaţie şi training, sănătate, viticol, alimentarea cu apă, sistemele de epurare,
transportul urban, zona liberă, depozitarea deşeurilor, industria textilă, industria alimentară, cultura cerealieră şi
viticolă;
 Proiect de Cooperare între Provincia Regională Siracusa, Consiliul Judeţului Galaţi şi Primăriile din Galaţi şi
Brăila - s-a semnat la Siracusa în data de 22 noiembrie 2002;
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 Participarea la constituire, respectiv aderarea Consiliului Judeţean Galaţi la organizaţii internaţionale
Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, a participat la constituirea unor organizaţii internaţionale, sau a
aderat la organizaţii internaţionale deja constituite, în vederea stabilirii unor relaţii de colaborare, după cum urmează:
o Euroregiunea „Dunărea de Jos”
Autorităţile locale din judeţele Galaţi Brăila şi Tulcea din România, regiunea Odesa şi raionul Reni din Ucraina şi
raioanele Cahul şi Vulcăneşti din Republica Moldova au semnat, la 14 august 1998, “Acordul de constituire a
Euroregiunii Dunărea de Jos”. Scopul Euroregiunii îl reprezintă promovarea cooperării transfrontaliere între regiunile
frontaliere din România, membre fondatoare, (judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea), Republica Moldova (raioanele Cahul şi
Cantemir) şi Ucraina (regiunea Odesa), în conformitate cu prevederile stipulate în tratatele, protocoalele şi convenţiile
privind cooperarea tranfrontalieră.
o Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”;
Entităţile asociate în Euroregiunea „Dunărea de Jos”, au înfiinţat în martie 2009 Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea de Jos”, persoană juridică română, cu sediul la Galaţi. Înfiinţarea Asociaţiei a fost determinată
de noul context creat de calitatea României de membru al Uniunii Europene şi de necesitatea atragerii de fonduri
externe pentru finanţarea proiectelor comune.
Scopul Asociaţiei este unul lucrativ, pragmatic, şi anume accesarea fondurilor europene şi depunerea de
proiecte, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a membrilor săi în toate domeniile de interes comun, în cadrul relaţiilor de
parteneriat şi cooperare transfrontalieră. Obiectivele asociaţiei includ : promovarea investiţiilor private şi publice şi
creşterea accesului la resurse; îmbunãtãţirea continuã a infrastructurii de transport şi comunicaţii; dezvoltarea şi
modernizarea comunitãţilor locale.
În urma implementãrii proiectului „Mãsuri de cooperare, asistenţã şi educaţie pentru dezvoltare”, derulat în
perioada 2016-2017, s-a înfiinţat Centrul Euroregional de asistenţã pentru dezvoltare, cu sediul în municipiul Galaţi, ca
şi spaţiu instituţional de resurse pentru dezvoltarea entitãţilor din Euroregiunea „Dunãrea de Jos”, care asigurã accesul
la informare, consultanţã, asistenţã pentru dezvoltare, formare profesionalã şi sprijin în identificarea oportunitãţilor de
cooperare.
Asociaţia de Cooperare Transfrontalierã „Euroregiunea Dunãrea de Jos” (ACTEDJ) a derulat în perioada iunieaugust 2018, o campanie care s-a încheiat în data de 20 august cu un eveniment menit sã surprindã în imagini
oportunitãţile şi provocãrile pe care Dunãrea, sursa de dezvoltare în regiune, le creeazã. Evenimentul a inclus un
vernisaj cu tema „Dunãrea – oportunitãţi şi provocãri”, prezentãri ale proiectelor ACTEDJ si o sesiune de networking.
o Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
Din 1997, judeţul Galaţi a aderat la Adunarea Regiunilor Europei, în condiţiile prevăzute de Statutul acestei organizaţii
reprezentative a regiunilor Europei care militează pentru democraţie, solidaritate şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare
interregională în Europa. ARE este purtãtorul de cuvânt la nivel politic al regiunilor şi partenerul cheie al instituţiilor
europene şi internaţionale cu privire la problemele esenţiale de competenţã regionalã. Organizaţia promoveazã
diversitatea regiunilor şi o transpune în practicã. Încurajeazã principiul subsidiaritãţii şi structurile regionale democratice.
Oferã posibilitatea regiunilor de a fi legãtura esenţialã între Europa şi cetãţenii sãi.
o Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR)
Judeţul Galaţi, în calitate de membru fondator al Euroregiunii „Dunărea de Jos” (alături de judeţele Brăila, Tulcea –
România, regiunea Odessa – Ucraina şi judeţul Cahul – Republica Moldova) este membru AEBR din anul 2001, cererea
sa de aderare fiind aprobată unanim de către Comitetul Executiv al AEBR în cadrul întâlnirii din 20-21 aprilie 2001,
organizată la Freistadt, Austria. AERB a fost creată cu scopul de a reprezenta interesele comune ale regiunilor de
graniţă şi de a promova soluţii regionale. Participarea constantă la activitatea AEBR oferă Consiliului Judeţean Galaţi
posibilitatea de a identifica proiecte şi parteneri noi, exemple de bună practică din regiuni europene cu probleme
similare, de a se promova şi de a-şi face auzit punctul de vedere în politicile europene de vecinătate.
o Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM);
Consiliul Judeţean Galaţi este membru CRPM din februarie 2001 şi face parte din Comisia Balcanilor şi Mării Negre ce
are obiectivul de a încuraja dialogul şi cooperarea între sub-statele sfere ale guvernării. Constituitã în anul 1973,
organizaţia reprezintã interesele regiunilor periferice maritime, sprijinind soluţionarea problemelor şi eliminarea
decalajelor de dezvoltare între acestea. Printre priorităţile Comisiei pentru următoarea perioadă se află agricultura dar şi
implicarea fermă în consultările pentru politica de coeziune a UE post 2020.
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 Iniţierea şi semnarea unor înţelegeri/acorduri de cooperare cu unitãţi administrativ-teritoriale din
Republica Moldova:
 Înţelegerea de cooperare între judetul Galaţi din România şi raionul Hânceşti din Republica Moldova,
document semnat la Galaţi la 25 aprilie 2018 de cãtre preşedintele raionului Hânceşti, domnul
Ghenadie Buza şi preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, domnul Costel Fotea. Documentul semnat
are drept scop stabilirea relaţiilor de prietenie dintre raionul Hâncesti şi judetul Galaţi şi dezvoltarea
unui parteneriat eficient şi continuu;
 Înţelegerea de cooperare între judeţul Galaţi din România şi raionul Anenii Noi din Republica Moldova,
document semnat la Anenii Noi la 24 iunie 2018 de cãtre domnul Alexandru Barbãroşie şi domnul
Costel Fotea. Pãrţile au convenit sã punã în practicã o serie de acţiuni de cooperare care se vor
desfãşura în conformitate cu competenţele lor şi se vor referi în special la activitãţi de promovare a
dezvoltãrii economice şi sociale, schimbul de bune practici şi consolidarea cooperãrii instituţionale;
 Acordul de cooperare între judetul Galaţi din România şi raionul Cahul din Republica Moldova, semnat
la Cahul în 18 decembrie 2018 de cãtre preşedintele raionului Cahul, domnul Ion Groza şi preşedintele
Consiliului Judeţean Galati, domnul Costel Fotea. Pãrţile au convenit sã dezvolte cooperarea, potrivit
nivelului lor actual de dezvoltare în urmãtoarele domenii : economie şi comerţ, atragerea investiţiilor şi
crearea întreprinderilor mixte, educaţie, ştiinţã şi tehnologie, sport, turism şi recreere, agriculturã,
eficienţã energeticã şi surse regenerabile (alternative) de energie, ecologia şi protecţia mediului
înconjurãtor.
 Organizarea participãrii şi/sau participarea la diferite manifestãri
 întâlnirea bilateralã a partenerilor din România şi Republica Moldova, în cadrul Programului
Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, Chişinãu, 19-20 februarie 2018;
 seminarul cu tema „Integritatea în funcţia publicã, organizat de Ministerul Afacerilor Interne drin
Direcţia Generalã Anticorupţie, Galaţi, 15 mai 2018;
 a treia Reuniune a partenerilor Comitetului Director în proiectul Dezvoltarea Regionalã şi a
transportului în zona Dunãre – Marea Neagrã cãtre o regiune multiport de acces transnaţionalã, 17
mai 2018;
 Sãrbãtoarea vinului, eveniment organizat de Consiliul Raional Cahul, Republica Moldova, 30
septembrie 2018;
 întâlnirea oficialã a reprezentanţilor autoritãţilor locale şi structurilor de sprijin a afacerilor din judeţul
Galaţi cu reprezentanţi ai administraţiei locale din Weifang şi ai mediului de afaceri din Regiunea
Shadong din Republica Popularã Chinezã – Galaţi, 15 octombrie 2018;
 seminarul Achiziţiile publice din România şi Belgia – oportunitãţi de investiţii, organizat de Asociaţia
Experţilor în Achiziţii AEXA şi Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia, în parteneriat cu Reprezentanţa
României pe lângã Uniunea Europeanã – Bruxelles, 24-26 octombrie 2018;
 şedinţele comisiilor de specialitate ale Asociaţiei de Cooperare Transfrontalierã „Euroregiunea
Dunãrea de Jos”, respectiv Comisia pentru dezvoltarea şi promovarea turismului transfrontalier,
Comisia pentru transport, comunicaţii şi energie şi Comisia pentru sãnãtate şi activitãţi sociale - Izmail,
Regiunea Odesa, Ucraina, 1-2 noiembrie 2018;
 Adunarea Generalã a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalierã „Euroregiunea Dunãrea de Jos”,
şedinţa de lucru a Consiliului Director şi a Secretariatului Asociaţiei de Cooperare Transfrontalierã
„Euroregiunea Dunãrea de Jos” – Odesa, Ucraina, 22-24 noimebrie 2018;
 a treia întâlnire a Comitetului Comun de Monitorizare pentru Programul Operaţional Comun RomâniaRepublica Moldova 2014-2020–Chişinãu, Republica Moldova, 3-4 decembrie 2018.
 Implementarea proiectului de cooperare descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul
Regional Aquitaine, Franţa, „Sprijin pentru formarea în sectorul sănătăţii, sectorul agro-alimentar,
schimburi de liceeni şi studenţi şi schimburi culturale”. În cadrul proiectului, în anul 2018 s-au derulat
următoarele activităţi:
Pe axa sănătate:
o program de instruire pentru îmbunãtãţirea calitãţii îngrijirii persoanelor cu autism, organizat la Bordeaux,
la care au participat 4 reprezentanţi ai Asociaţiei „Dincolo de Tãcere” Galaţi;
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reuniuni de lucru în vederea stabilirii propunerilor de activitãţi în domeniul medical pentru perioada 20192021.
Pe axa agricultură, viticultură şi acvacultură :
o schimb de experienţã organizat în Nouvelle-Aquitane, Franţa cu participarea a 2 reprezentanţi din cadrul
Universitãţii „Dunãrea de Jos” Galaţi – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor;
o schimb de experienţã organizat în Galaţi, România, în perioada 4-8 octombrie 2018, cu participarea a 4
reprezentanti din Regiunea Nouvelle-Aquitane, Franţa;
o reuniuni de lucru în vederea stabilirii propunerilor de activitãţi în domeniul medical pentru perioada 20192021.
Pe axa educaţie şi tineret :
o participarea a 5 elevi şi 3 profesori la „Festivalul de la jeunesse”, organizat de Consiliul Regional NouvelleAquitane;
o efectuarea de cãtre 2 elevi de la Liceul „Jean Renou” din localitatea La Réole, Franţa, a unui stagiu de o
lunã la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi;
o efectuarea de cãtre 3 elevi ai Colegiului Naţional „Al.I.Cuza” Galaţi a unui stagiu de o lunã la Liceul „Daniel
Arnaut” Riberac, Regiune Nouvelle-Aquitane, Franţa;
o efectuarea unei vizite de cãtre un grup de elevi şi profesori de la Liceul „Daniel Arnaut”Riberac, Regiunea
Nouvelle-Aquitane, Franţa la Colegiul Naţional ”A.I. Cuza” Galaţi.
Misiunea oficialã de evaluare a domeniilor ce fac obiectul Programului de Cooperare descentralizatã 2015-2017
dintre Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Regional Nouvelle-Aquitane a fost organizatã la Galaţi, în perioada 24-28
octombrie 2018. Delegaţia francezã a fost formatã din 12 specialişti din administraţia publicã, sãnãtate, învãţãmânt şi
agriculturã.
o

Proiecte cu finanţare externă finalizate sau în derulare în anul 2018
În anul 2018 s-au derulat activitãţi de implementare şi/sau de monitorizare a proiectelor finanţate din fondurile
structurale şi de investiţii europene sau din alte surse externe de finanţare :
 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului –
Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)” – pe o lungime de 28 km. Proiectul este finanţat prin Programul
Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 6 : Îmbunãtãţirea infrastructurii rutiere de importanţã regionalã,
Prioritatea de investiţii 6.1. – Stimularea mobilitãţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la
uinfrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Obiectivul general : îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea şi modernizarea unor tronsoane din DJ
251, între localităţile Matca – Cudalbi, Schela – Smârdan, în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua TEN-T. Proiectul
este derulat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu unităţile
administrativ-teritoriale comuna Matca, comuna Valea-Mărului, comuna Cudalbi, comuna Schela şi comuna Smârdan.
Valoarea totalã a proiectului este de 68.268.649,74 lei din care 66.903.276,5 lei sunt nerambursabili, iar 1.365.372,99 lei
cofinanţarea. Perioada de implementare este 03.07.2017-02.09.2020.
 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti –
Cosmeşti – Movileni – Barcea (DJ 252)”.
Se modernizeazã 21,5 km de drum judetean cu finanţare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritarã
6 : Îmbunãtãţirea infrastructurii rutiere de importanţã regionalã, Prioritatea de investiţii 6.1. – Stimularea mobilitãţii
regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la uinfrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Obiectivul general îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază prin reabilitarea şi modernizarea tronsoanelor de drum DJ
252, între localităţile Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea, în vederea asigurării conectivităţii la reţeaua
TEN-T.
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judetean Galaţi are calitatea de beneficiar în parteneriat
cu unităţile administrativ-teritoriale comuna Nicoreşti, comuna Cosmeşti şi comuna Barcea.
Bugetul total al proiectului este de 42.635.062,37 lei, din care 41.734.255,37 lei sunt nerambursabili, iar
851.176,50 lei cofinanţare pentru cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile. Perioada de implementare a proiectului este
03.07.2017-02.10.2020.
 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor –
Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)” Se reabiliteazã şi modernizeazã 30,7 km de drum judeţean prin
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Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 6 : Îmbunãtãţirea infrastructurii rutiere de importanţã
regionalã, Prioritatea de investiţii 6.1. – Stimularea mobilitãţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Obiectivul general creşterea gradului de accesibilizare a oraşului Tg. Bujor şi a comunelor Măstăcani, Vîrlezi, Fîrţăneşti
şi Folteşti situate în proximitatea reţelelor TEN-T – drumul european E 581 şi E 87 prin modernizarea DJ 242. Proiectul
este implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu unităţile
administrativ-teritoriale comuna Vârlezi, oraşul Tîrgu Bujor, comuna Măstăcani, comuna Fîrţăneşti şi comuna Folteşti.
Valoarea totalã a proiectului este de 72.206.493,07 lei, din care 67.948.448,9 lei nerambursabili, iar
1.365.372,99 lei cofinanţarea. Perioada de implementare este 03.07.2017-02.12.2020;
 „Restaurare şi amenajare Muzeul “Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi” proiect care vizează
impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale.
Proiectul este finanţat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 5 – Îmbunãtãţirea mediului urban
şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea,
protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural cultural. Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în
calitate de Beneficiar, implementează proiectul începând din luna august 2017. Muzeul „Casa Colecţiilor” din municipiul
Galaţi, strada Eroilor nr. 64 are o arhitectură deosebită care va fi pusă în valoare prin acest proiect. Se are în vedere
amenajarea modernã a spaţiului expoziţional.
Valoarea totalã a proiectului este de 3.452.821,32 lei, din care 3.159.529,59 lei nerambursabili şi 293.291,73 lei
cofinanţare. Perioada de implementare este 03.08.2017-09.11.2020;
 „Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul “Casa Cuza Vodă” din Galaţi”, proiect care urmăreşte
reabilitarea şi dotarea unui imobil de patrimoniu reprezentativ, precum şi promovarea turistică a acestuia, ca mijloc de
impulsionare a dezvoltării economice a judeţului. Proiectul este finanţat prin Programul Operational Regional 2014-2020,
Axa Prioritarã 5 – Îmbunãtãţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilã a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiţii 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural cultural.
Valoarea totalã a proiectului este de 2.669.239,77 lei, din care 2.463.642,09 lei nerambursabili şi 205.597,68 lei
cofinanţare. Perioada de implementare este 02.11.2017-01.09.2020. Perioada de implementare a proiectului a fost
prelungitã de la 27 la 35 de luni;
 „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenţã „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi
are ca obiectiv general creşterea eficienţei energetice a clãdirilor unde se desfãşoarã activitatea medicalã. Proiectul este
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 3 – Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu
emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investiţie 3.1. – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a
energiei şi a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice şi în sectorul
locuinţelor, Operaţiunea B – Clãdiri Publice. Proiectul este derulat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în
calitate de beneficiar, în parteneriat cu Direcţia de Sãnãtate Publicã a Judetului Galaţi.
Valoarea totalã a proiectului este de 69.266.507,44 lei, din care 40.653.685,17 lei sunt nerambursabili, iar
829.667,04 lei cofinanţare. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 18 iunie 2018 iar perioada de implementare
este 01.12.2016-31.07.2020;
 „Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Cuvioasã Parascheva”
Galaţi, având ca obiectiv general creşterea eficienţei energetice a clãdirii publice Pavilion B, parte componentã a
spitalului. Rezultatul principal constã într-un imobil consolidat, reabilitat energetic şi dotat cu o centralã fotovoltaicã,
instalatã pentru producerea energiei electrice din surse solare. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional
Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 3 – Sprijinirea tranziţiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de
investiţie 3.1. – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei şi a utilizãrii energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clãdiri
Publice. Proiectul este derulat de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, în calitate de beneficiar. Valoarea
totalã a proiectului este de 898.452,07 lei, din care 478.123,60 lei sunt nerambursabili şi 420.328,47 lei reprezintã
cofinanţarea asiguratã de Consiliul Judetean Galaţi. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 3 august 2018, iar
perioada de implementare a proiectului este 01.12.2016-31.07.2020;
 „Asigurarea accesului la servicii de sãnãtate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor Vrancea,
Buzãu, Brãila şi Galaţi” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitãţile în ceea ce priveşte starea de sãnãtate
şi promovând incluziunea socialã prin îmbunãtãţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi
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trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunitãţi, Obiectiv specific 8.1. – Creşterea accesibilitãţii
serviciilor de sãnãtate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sãrace şi izolate, apeluri
dedicate Proiectelor Nefinalizate. Prin proiect se urmãreşte modernizarea şi tehnologizarea la nivel european a
infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizeazã în continuare aparaturã uzatã fizic şi moral, prin achiziţia de
echipamente noi şi eficiente. Bugetul total al proiectului este de 31.140.773,24 lei, din care bugetul aferent Unitãţii
Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi este de 4.786.308,29 lei iar contribuţia din bugetul propriu este de 250.711,28 lei.
Sumele reprezintã valoarea investiţiei de modernizare şi extindere, realizatã din fonduri proprii, pentru obiectivul de
investiţie „Extindere şi amenajare secţie Radioterapie” din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţã „Sfântul Apostol
Andrei” Galaţi;
 Îmbunãtãţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea, Buzãu, Brãila şi Galaţi la serviciile
medicale de urgenţã” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritarã 8 – Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.2. – Îmbunãtãţirea calitãţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de
urgenţã, apeluri dedicate Proiectelor Nefinalizate. Prin proiect se urmãreşte modernizarea şi tehnologizarea la nivel
european a infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizeazã în continuare aparaturã uzatã fizic şi moral, prin achiziţia
de echipamente noi şi eficiente. Perioada de implementare a proiectului este de 71 de luni, respectiv între 01.01.2014 –
30.11.2019. Pentru judetul Galaţi, proiectul de investiţii aflat în derulare a vizat dotarea Spitalului Clinic de Urgenţã
„Sf.Apostol Andrei” cu 80 echipamente medicale în valoare de 10.480.578 lei.
Prin cele douã proiecte finanţate la nivel regional prin apelul dedicat Proiectelor Nefinalizate, Consiliul Judeţean
Galaţi a obţinut rambursarea a peste 15,5 milioane lei. Sumele ce vor fi recuperate de la Uniunea Europeanã vor fi
investite tot pentru modernizarea şi dotarea cu aparaturã medicalã a Spitalului Clinic de Urgenţã „Sf.Apostol Andrei”.
 „Centrul Europe Direct Galaţi” a fost înfiinţat în anul 2008 cu finanţare de la Comisia Europeanã – Direcţia
Generalã Comunicare, în cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte COMM/BUC/ED/2018-2020, selectarea
structurilor gazdã pentru centrele de informare din Reţeaua EUROPE DIRECT.
Centrul reprezintã cadrul instituţional necesar comunicãrii şi dezbaterii la nivel local a informaţiilor referitoare la Uniunea
Europeanã şi raporteazã lunar şi anual pe intranetul reţelei Centrelor Europe Direct din Uniunea Europeanã, activitãţile
desfãşurate.
Pe parcursul anului 2018 s-a urmãrit organizarea de activitãţi, produse şi manifestãri publice pe teme dedicate
promovãrii şi diseminãrii informaţiilor europene, dupã cum urmeazã:
o Evenimentul Open Europe, Open Hearts ( ianuarie-februarie 2018);
o Opt evenimente în cadrul campaniei Europa mea, drepturile mele (martie-mai 2018);
o Evenimentul Cãlãtorind împreunã prin Europa! (martie);
o Evenimentul România 100, România tuturor (martie);
o Evenimente de promovare a UE, de comunicare pe teme europene : De 9 Mai – Ziua Europei şi 1 Iunie, Ziua
Copilului din Tine!;
o Evenimentul Uniunea Europeanã şi tinerii ! (mai);
o Turneul de dezbateri academice De 9 Mai Europa dezbate (mai);
o Concursul de desene Culorile Europei, dedicat copiilor din grãdiniţele din judeţul Galaţi (mai);
o Evenimentul Viitorul tãu în Europa (iunie);
o Concursul de pescuit pentru nevãzãtori (iulie – august);
o Opt evenimente în cadrul campaniei Parlamentul European, în serviciul nostru (septembrie – noiembrie);
o Evenimentul Ziua Europeanã a limbilor (septembrie);
o Evenimentul Ziua Europeanã a Patrimoniului Cultural (septembrie);
o Evenimentul Noaptea cercetãtorilor europeni (septembrie);
o Evenimentul Şcoala – Ambasador a Parlamentului European din Galaţi ( octombrie);
o Evenimentul Ziua Centrelor Europe Direct (octombrie);
o Eveniment pentru marcarea Centenarului Marii Uniri (noiembrie);
o Concursul de afişe Europa în ochii tãi, dedicat elevilor din clasele I-IV din judeţul Galaţi.
În anul 2018 s-au derulat şi activităţi în vederea asigurării sustenabilităţii proiectelor implementate în anii
anteriori:
o „Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”, finanţat prin Programul
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi
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Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea
eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare
şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;
„e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea
Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele
privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice
electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar”;
„Administraţie pentru cetăţeni - servicii eficiente şi de calitate” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial
Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public", Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor
publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.
„Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, finanţat prin Programul Operaţional
Sectorial de Mediu 2007 - 2013, Axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protecţia naturii”, Domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de
management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000”;
„Centrul Multicultural „Dunărea de Jos”, str. Domnească, nr. 91, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi”, finanţat
în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”;
„Reabilitare şi modernizare DJ 251 între municipiile Tecuci şi Galaţi, sector km 24 + 000 – 53 + 350” (Axa
2, DMI 2.1.) finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 –
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale, Domeniul major de intervenţie 2.1 –
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea
şoselelor de centură”;
„Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniul major de intervenţie 5.3 –
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică” Operaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice;
„Centrul Europe Direct Galaţi 2017”, finanţat de comisia Europeanã prin Direcţia Generalã Comunicare;
„Mediul de afaceri – promovare şi dezvoltare sustenabilã”, finanţat în cadrul Programului Operaţional
comun România – Ucraina – Moldova 2007-2013, Prioritatea 1- Cãtre o economie mai competitivã a zonei
de frontierã, Mãsura 1.1. Îmbunãtãţirea productivitãţii şi competitivitãţii regiunilor urbane şi rurale prin
muncã peste graniţe.

Având în vedere obiectivul de activitate„Identificarea şi accesarea fondurilor europene puse la dispoziţie
în cadrul fondurilor structurale şi de investiţii europene sau a altor surse de finanţare”în cadrul Consiliului
Judeţean Galaţi, în anul 2018 s-au elaborat cereri de finanţare şi s-au pregãtit documentaţiile pentru depunerea de
proiecte în cadrul urmãtoarelor programe:
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritarã 6 – Îmbunãtãţiree infrastructurii rutiere de importanţã
regionalã (SUERD) :
 „Extinderea şi modernizarea variantei ocolitoare a municipiului Galaţi” care prevede
extinderea şi modernizarea a 10,582 km de drum judeţean (DJ 251M – varianta ocolitoare a
municipiului Galaţi) şi construcţia unui pod hobanat. Valoare totalã a proiectului este de
135.196.480,12 lei. Contribuţia Consiliului Judeţean la costurile eligibile este de 2.696.837,23
lei, iar contribuţia UAT Municipiul Galati este de 7.092,40 lei;
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritarã 6 – Îmbunãtãţirea infrastructurii rutiere de importanţã
regionalã, Prioritatea de investiţii 6.1. : Stimularea mobilitãţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi
terţiare la infrastrutura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Aria prioritarã 1 – Interconectarea regiunii
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Dunãrii a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunãrii, Domeniul specific de acţiune 1.b –
Îmbunãtãţirea mobilitãţii şi a multimodalitãţii – legãturi rutiere, feroviare şi aeriene :
 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãţile Corod –
Drãguşeni (DJ 251A)” cu obiectiv general creşterea gradului de accesibilitate a localitãţilor
aferente comunelor Corod şi Drãguşeni situate în proximitatea reţelelor TEN-T – drum
european E 87 şi E 85 prin modernizarea tronsonului din drumul judeţean DJ 251A (km
16+000-32+000) şi drumul naţional DN 24D pânã în portul Galaţi. Astfel, 16 km de drum
judeţean între Corod, Blînzi, Brãtuleşti, Cãrãpceşti şi Drãguşeni vor fi reabilitaţi complet. Se
va consolida fundaţia drumului, se va lãrgi partea carosabilã acolo unde este nevoie pentru a
respecta normativele în vigoare, vor fi construite douã poduri şi douã podeţe şi vor fi
reabilitate alte şase poduri. Asistenţa financiarã nerambursabilã este de 38.138.249 lei, iar
cofinanţarea Consiliului Judetean este de 796.181 lei;
 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea –
Mãstãcani - DN 26 (DJ 255)”, care are ca obiectiv general creşterea gradului de accesibilitate
a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumului
judeţean DJ 255, cu o lungime de 34.61 km. Proiectul va fi derulat de UAT Judetul Galaţi în
calitate de beneficiar, în parteneriat cu UAT comunele Pechea, Suhurlui, Rediu, Cuca,
Fîrţãneşti şi Mãstãcani. Valoarea totalã a proiectului este de 66.430.578,38 lei, din care
65.101.966,81 lei nerambursabili iar 1.328.611,57 lei cofinanţarea;
 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa
(DJ 254)” cu obiectivul general de creştere a gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi
urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T, prin modernizarea drumului judeţean DJ 254.
Proiectul va fi derulat de UAT Judetul Galaţi în calitate de beneficiar, în parteneriat cu UAT
comunele Iveşti, Griviţa, Costache Negri. Valoarea totalã a proiectului este de 33.796.055,10
lei (inclusiv TVA) din care 33.120.133,91 lei sunt nerambursabili, iar 675.921,10 lei
cofinanţare asiguratã de Consiliu Judeţean;
 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ
242A” pe o lungime de 17,9 km, care deserveşte localitãţile Rãdeşti ( Cruceanu), Bereşti,
Bereşti Meria, Slivna, Gãneşti şi Cavadineşti. Valoarea totalã a proiectului este de
42.035.732,85 lei;
 „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Bãneasa–
Rogojeni(DJ 242D)” în scopul îmbunãtãţirii infrastructurii rutiere de importanţã regionalã şi
localã, pe o lungime de 19,9 km. Localitãţile deservite vor fi : Bãneasa, Suceveni şi Rogojeni.
Valoarea totalã a proiectului este de 58.073.947,90 lei.
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1./8.2.B/1/7 regiuni, Cod
apel POR/180/8/, Axa prioritarã 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. :
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional şi local,
reducând inegalitãţile în ceea ce priveşte starea de sãnãtate şi promovând incluziunea socialã prin
îmbunãtãţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile
instituţionale la cele prestate de comunitãţi:
 „Extindere, modernizare şi dotare a Unitãţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţã ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi” , are ca obiective îmbunãtãţirea infrastructurii de sãnãtate prin
extinderea, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor unde îşi desfãşoarã activitatea unitatea de primiri
urgenţe din cadrul spitalului judeţean. Valoarea totalã a proiectului este de 6.614.695,28 lei din care
valoarea totalã eligibilã este de 6.614.695,28 lei.
 Programul Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte cu titlul POR/2018/8/8.1./8.1.A/1/7 regiuni, Cod
apel POR/266/8/, Axa prioritarã 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. :
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional şi local,
reducând inegalitãţile în ceea ce priveşte starea de sãnãtate şi promovând incluziunea socialã prin
îmbunãtãţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile
instituţionale la cele prestate de comunitãţi:
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 „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţã ”Sf.Apostol Andrei” Galaţi” , în cuantum de 11.989.269,63 lei, din care
valoarea totalã eligibilã este 10.690.238,44 lei şi valoarea totalã neeligibilã este 1.299.031,19 lei.
Contribuţia proprie în proiect este 1.299.031,19 lei, cheltuielile neeligibile ale proiectului şi contribuţia
de 2% din valoarea eligibilã a proiectului, în cuantum de 213.804,78 lei;
 „Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta
Cuvioasa Parascheva” Galaţi” în valoare totalã eligibilã de 2.685.310,46 lei. Contribuţia proprie la
proiect este de 2% din valoarea eligibilã a proiectului;
 „Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de specialitate al Spitalului
Orãşenesc Târgu Bujor” în valoare totalã de 11.148.902 lei, din care valoarea totalã eligibilã este de
10.696.882,66 lei.
Programul Operaţional Capacitate Administrativã, Componenta 1 – CP10/2018 (pentru regiunile mai puţin
dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategicã şi mãsuri de simplificare pentru cetãţeni la nivelul
administraţiei publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate.
 „Capacitate administrativã ridicatã prin investiţii integrate şi complementare – CARIC” ce va
îmbunãtãţi capacitatea administrativã, calitatea şi eficienţa serviciilor publice furnizate la
nivelul Consiliului Judetean Galaţi, la nivelul a 5 instituţii subordonate, prin investiţi integrate
şi complementare, conform reglementãrilor europene şi naţionale ( implementare CAFCadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a instituţiilor publice, planificare
strategicã instituţionalã, sistem informatic pntru arhiva electronicã). Bugetul total al proiectului
este de 1.672.030 lei, din care asistenţa financiarã nerambursabilã este în valoare de
1.638.589,0 lei.
Programul Operaţional România – Republica Moldova, ENI 2014-2020, Prioritatea 1.2 – Promotion and support
for research and innovation :
 „Cross Border Stimulation of Astronomic Research”, în scopul modernizãrii Observatorului
Astronomic din incinta Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi. Valoare proiectului este
de 140.000 euro.
Programul Operaţional România – Republica Moldova, ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 3 – Promovarea
culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric, Prioritatea 2.1 – Conservarea şi promovarea patrimoniului
cultural şi istoric.
 „THE PAST HAS A NEW FUTURE – Cross-border cooperation for the valorization of the
cultural heritage in Galati, Romania and Hînceşti, Republic of Moldova” un parteneriat între
UAT Judetul Galaţi prin Consiliul Judeţean, Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova,
Centrul Cultural „Dunãrea de Jos” Galaţi şi Primãria comunei Mereşeni din Raionul Hînceşti,
Republica Moldova;
Programul Operaţional România – Republica Moldova, ENI 2014-2020, Obiectivul tematic 8 – Provocãri
comune în domeniul siguranţei şi securitãţii, Prioritatea 4.1. – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sãnãtate
şi acces la sãnãtate :
 „Handle with care. Patient friendly hospitals in the cross-border area Roamnia – Republic of
Moldova” un parteneriat între UAT Judetul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, UAT judeţul
Vaslui prin Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova.
Proiectul urmãreşte dezvoltarea infrastructurii de sãnãtate;
 „Health in Good Hands – Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border
area Romania – Republic of Moldova” (parteneriat între UAT Judetul Galaţi prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Consiliul Raional Hînceşti, Republica Moldova).

Alte informaţii semnificative:
a. Informaţii cu privire la funcţionarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi (ATOP) este un organism cu rol consultativ, care se
organizează şi funcţionează la nivelul judeţului în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Poliţiei Romane, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare
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şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică, aprobat prin Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002.
Activitatea se desfăşoară în interesul comunităţii, având ca scop sporirea eficienţei serviciului poliţienesc la nivelul
judeţului, în vederea asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică,
În anul 2018, activitatea s-a desfãşurat print-o bunã colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judetului,
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã, Poliţia Localã, precum şi cu alte autoritãţi
şi instituţii publice, fapt ce a dus la îndeplinirea obiectivelor propuse şi stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Prin Hotãrârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.53/2018 privind aprobarea extinderii Programului IMPACT cu
etapa a V-a „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi prin dotarea cu
echipamente destinate efectivelor operative”, din bugetul local al judeţului a fost alocatã suma de 202.000 lei şi s-au
achiziţionat echipamente (70 camere video auto, 210 micro Sd-uri cu capacitatea de 64 Gb, o imprimantã
multifuncţionalã color A3, 7 imprimante multifuncţionale monocrom A3, 9 sisteme de calcul) care au fost predate spre
folosinţã gratuitã cãtre Inspectoratul de Poliţie al Judetului Galaţi.
Prin Hotãrârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.54/2018 s-a aprobat şi ulterior s-a semnat Acordul de parteneriat
între Consiliul Judeţean, Autoritatea Teritorialã de Ordine Publicã şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean în vederea
derulãrii programului „Creşterea siguranţei cetãţeanului, a proprietãţii publice şi private din judeţul Galaţi şi asigurarea
protecţiei structurilor de ordine şi siguranţã publicã ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunãrea de Jos” Galaţi”.
Totodatã s-a alocat suma de 26.000 lei din bugetul pentru achiziţionarea a 20 de camere de supraveghere video auto şi
40 de medii de stocare de tip card MicroSD care au fost predate spre folosinţã gratuitã Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean.
Principalele activitãţi desfãşurate în cadrul şedinţelor de plen şi de comisii ale ATOP Galaţi au fost :
- aprobarea raportului anual asupra eficienţei activitãţii unitãţilor de poliţie pe anul 2017 şi a planului strategic
anual pe anul 2018;
- analizarea şi aprobarea programului de activitãţi pe anul 2018 al ATOP Galaţi;
- analizarea Planului de ordine şi siguranţã publicã al municipiului Galaţi pe anul 2018;
- analizarea mãsurilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice în perioada evenimentelor şi sãrbãtorilor religioase
pe anul 2018;
- propunerea unor mãsuri pentru combaterea infracţionaliţãtii în rândul minorilor instituţionalizaţi;
- sprijinirea Inspectoratului de Poliţie al Judetului Galati, a Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane –
Centrul Regional Galaţi, a Centrului de prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Galati pentru desfãşurarea
unor campanii de prevenire a infracţionalitãţii.
b. Informaţii cu privire la măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a persoanelor aflate în nevoie
În subordinea Consiliului Judeţului Galaţi este înfiinţată şi funcţionează Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Galaţi (DGASPC), instituţie publică cu personalitate juridică care realizează la nivel judeţean
măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,
persoanelor cu handicap precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Direcţia asigură promovarea respectării
drepturilor copiilor şi susţine reforma în domeniul prevenirii separării copilului de părinţi, precum şi protecţia specială a
copilului separat temporar/definitiv de părinţi.
DGASPC îndeplineşte următoarele funcţii:
- de strategie şi asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie;
- de coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului;
- de administrarea fondurilor pe care le are la dispoziţie;
- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în
domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii
societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
- de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea
strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi
pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale si colective la nivelul judeţului;
- de reprezentare a Consiliului Judeţean pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
copilului.
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În calitate de serviciu public de asistenţă socială de interes judeţean, DGASPC are responsabilitatea acordării,
dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a
menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.
DOMENIUL PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
În vederea asigurării protecţiei şi promovării drepturilor copilului, în anul 2018, DGASPC Galaţi a desfăşurat
activităţi de prevenire a situaţiilor de risc pentru copil şi familia sa şi a acordat servicii sociale pentru combaterea
excluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii.
 Activităţi de informare şi prevenire
- s-a acordat consultanţă în domeniul asistenţei sociale şi au primit informaţii şi îndrumări în domeniul social
pentru 65 primării din judeţul Galaţi;
- s-a acordat sprijin şi au fost asistaţi şi consiliaţi 132 de copii care s-au confruntat cu probleme de natură
familială, şcolară sau socială;
- s-a acordat consiliere socială unui număr de 320 de persoane, părinţi şi reprezentanţi din familiile lărgite,
care au fost informate în legătură cu drepturile copiilor şi cu obligaţiile şi drepturile părinţilor, prevenirea
separării copilului de familia sa şi prevenirea încălcării drepturilor copilului.
 Activităţi de evaluare iniţială a sesizărilor privind încălcarea drepturilor copilului
- în anul 2018 s-au instrumentat 699 sesizări privind încălcarea drepturilor copiilor, faţă de 795 de sesizări în
anul 2017;
- s-au instrumentat 394 cazuri de copii aflaţi în risc de abandon în unităţi sanitare;
- s-au verificat 769 sesizări noi de abuz/neglijare asupra copiilor;

- s-au efectuat 1030 anchete sociale şi rapoarte de vizită au fost efectuate în scopul clarificării situaţiei
copiilor cu risc de abandon sau abuz;
- s-au înaintat 34 dosare cu propunerea de plasament în regim de urgenţă prin ordonanţă preşedinţială;
- s-au pus în executare 12 ordonanţe preşedinţiale;
- s-au aprobat 34 de dispoziţii de plasament în regim de urgenţă;
- s-au identificat 8 copii abandonaţi în unităţile sanitare din judeţul Galaţi, cu care s-a asigurat legătura
permanentă pentru a preveni abandonul copiilor;
- s-au instrumentat 156 sesizări privind mame minore cu risc de abandon al copiilor;
- s-au efectuat 195 deplasări la unităţi sanitare pentru a clarifica situaţia copiilor şi 72 de deplasări la unităţi
şcolare;
- au fost consiliate 154 de persoane în vederea prevenirii unei sarcini nedorite;
- s-au acordat servicii de consiliere unui număr de 320 de persoane adulte pentru rezolvarea diverselor
probleme.
 Servicii sociale acordate copiilor şi familiilor acestora
1.Protecţia copilului aflat în plasament la asistentul maternal profesionist
Politica în domeniul social urmăreşte oferirea unui cadru stabil şi securizat în familii de asistenţi maternali
pentru copiii lipsiţi temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor, până la găsirea unei soluţii definitive de tip familial,
reintegrarea în familia naturală sau adopţie internă. Asistenţii maternali profesionişti primesc alocaţii de plasament în
baza prevederilor legale. DGASPC Galaţi monitorizează activitatea asistenţilor maternali şi cheltuirea alocaţiei de
plasament în beneficiul copiilor.
Situaţia asistenţilor maternali profesionişti şi a copiilor aflaţi în plasament
Tipuri de caz
Asistenţi maternali atestaţi
Asistenţi maternali cu copii în plasament
- cu un copil în plasament

86

Anul 2018

Anul 2017

277
274
43

319
316
39

- cu doi copii în plasament
- cu trei copii în plasament
Asistenţi maternali care ocrotesc copii cu handicap
Total copii în plasament la asistent maternal profesionist

207
24
79
529

255
22
79
615

Obiectivele privind reintegrarea copilului în familia naturală şi adopţia copiilor din asistenţă maternală au fost în
mare măsură atinse, realizându-se 16 reintegrări în familia naturală şi 47 încetări de plasament, ca urmare a încredinţării
în vederea adopţiei. Numărul scăzut de reintegrări în familia naturală se datorează lipsei de resurse financiare la nivelul
primăriilor pentru susţinerea familiei naturale, respectiv bani de transport pentru menţinerea relaţiei cu copilul aflat în
sistem şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale familiei naturale.
Evoluţia intrărilor şi ieşirilor beneficiarilor din sistemul de asistenţă maternală
Anul 2018
Anul 2017
Intrări în sistemul de protecţie
39
54
Ieşiri din sistemul de protecţie
125
102
Situaţia ieşirilor din sistemul de asistenţă maternală

Tip măsură de protecţie
Reintegrare
Plasament familial
Adopţie internă
Centru de plasament
Încetare măsură de plasament
ca urmare a majoratului
Transfer în alte judeţe
Deces în accident auto

Anul 2018
16
13
47
15
32

Anul 2017
12
13
32
11
33

1-plasament familial

0

1

1

Se menţine un număr crescut de copii transferaţi din asistenţa maternală în centrele de plasament, ca urmare a
încetării activităţii asistenţilor maternali dar şi a dificultăţilor întâmpinate de aceştia în gestionarea problematicii
adolescentului sau tânărului.
2. Protecţia copilului aflat în dificultate prin plasament în familie
La data de 31 decembrie 2018, s-a înregistrat un număr de 339 de copii aflaţi în plasament familial, astfel:
- 190 copii în plasament la rude până la gradul IV;
- 149 copii în plasament la alte familii.
Situaţia comparativă a copiilor aflaţi în plasament familial
Anul 2018
Anul 2017
Număr de copii în plasament familial
339
366
Se constată o scădere a numărului total de cazuri, având în vedere faptul că au fost înregistrate mai multe
încetări a măsurilor de protecţie specială prin reintegrări familiale, prin instituirea tutelei sau prin încetări datorate
atingerii vârstei majoratului. Obiectivul privind scăderea numărului de copii aflaţi în plasament familial a fost parţial
îndeplinit, având în vedere cã în 10 cazuri instanţa a hotãrât reintegrarea în familie, pentru 39 tineri a încetat mãsura de
protecţie ca urmare a majoratului şi pentru 11 copii a fost încuviinţatã adopţia sau au fost încedinţaţi în vederea adopţiei.
Activitatea de protecţie a copilului aflat în plasament familial este evidenţiată în:
- 1355 rapoarte de reevaluare trimestriale;
- 339 cazuri de revizuire a Planului individual de protecţie;
- 355 rapoarte de vizită;
- 56 rapoarte de evaluare detaliată.;
- 58 cazuri de intrări în sistemul de protecţie de tip familial la rude/alte persoane;
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o 30 de cazuri noi;
o 19 cazuri de copii proveniţi din alte servicii;
- 60 cazuri de ieşiri din sistemul de protecţie de tip familial la rude/alte persoane, din care:
o 10 cazuri de reintegrare în familie;
o 39 cazuri de ieşire din evidenţă ca urmare a împlinirii vârstei majoratului;
o 11 copii pentru care a fost încuviinţată adopţia;
o 3 copii încredinţaţi în vederea adopţiei.
3 . Delincvenţa juvenilă
În anul 2018, au fost înregistrate sesizări cu privire la copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal.
Acestea se referă la fapte antisociale săvârşite de 66 copii, dintre care 50 copii au vârsta între 7-13 ani şi 16 copii au
peste 14 ani. În anul 2017, 50 copii au săvârşit 50 fapte penale şi nu răspund penal.
Comparativ cu anul 2017, a crescut numărul de copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal.
Existenţa faptelor săvârşite de minori se explică prin: apariţia unor disfuncţii la nivel familial, carenţe de afectivitate,
efecte produse de criza economică cu urmări nefaste asupra vieţii materiale şi spirituale ale copiilor şi familiilor acestora,
lipsa de supraveghere permanentă de către părinţi, discontinuitate în educaţia şcolară a minorilor.
Situaţia privind faptele penale săvârşite de minori
Fapta comisă

Nr. fapte penale

furt
furt calificat
complicitate la furt

22
19
1

loviri şi alte violenţe
distrugere
conducere vehicul fãrã permis
deţinere de materiale pirotehnice
tentativă de furt

9
10
1
1
1

port obiecte periculoase

1

Se observă că ponderea majoră în totalul faptelor comise de minori este deţinută de infracţiunea de furt,
determinată de starea materială precară a familiilor din care provin copiii, precum şi nivelul scăzut de educaţie al
acestora.
4. Protecţia copilului prin adopţie
Adopţia reprezintă finalitatea ideală în cazul copiilor lipsiţi de ocrotirea părinţilor naturali şi care previne
instituţionalizarea. Prin adopţie se respectă dreptul fundamental al copiilor de a creşte într-o familie.
Situaţia privind activităţile referitoare la procedura de adopţie şi postadopţie a copilului
Anul
2018
Persoane/familii cărora li s-a eliberat atestatul ca persoane/familie aptă să adopte
35
Persoane/familii care au fost interesate de paşii procedurii de atestare
71
Copii pentru care Tribunalul Galaţi a dispus deschiderea procedurii de adopţie
101
Copii pentru care Tribunalul Galaţi a dispus încredinţarea în vederea adopţiei
31
Copii pentru care Tribunalul Galaţi a dispus încuviinţarea adopţiei
40
Familii care au adoptat, aflate în perioada de monitorizare postadopţie
76

Anul
2017
32
56
25
25
41
78

Procedura adopţiei şi implicit a potrivirii dintre părinte şi copil pleacă de la nevoile copilului, adopţia urmărind
identificarea celei mai potrivite familii pentru copil şi care să nu constituie găsirea copilului drept răspuns la problemele
unei familii. După obţinerea atestatului, familiei îi va putea fi încredinţat un copil adoptabil, pentru care instanţa a admis
deschiderea procedurii adopţiei interne.
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Situaţia privind dosarele finalizate prin sentinţe civile definitive şi irevocabile
Activitatea
Încuviinţări

Anul 2018

Anul 2017
41

40
(din care un copil a fost adoptat
internaţional)

Încredinţări în vederea adopţiei

31
(in care 9 copii au plecat în alte
judeţe)
101
35

Deschiderea procedurii adopţiei interne
Atestate eliberate

25

25
32

Scăderea numărului de atestate eliberate în vederea adopţiei se explică prin prelungirea valabilităţii acestuia,
de la 1 an la 2 ani.
Urmare finalizării perioadei de monitorizare a evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii
adoptatori au fost închise 37 de cazuri în anul 2018, faţă de 24 cazuri închise în anul 2017.
La sfârşitul anului 2018 se aflau în perioada de monitorizare 78 de cazuri.
5. Protecţia copilului în structuri de tip rezidenţial
Serviciile de tip rezidenţial oferă accesul copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de risc social şi lipsiţi temporar sau
definitiv de îngrijirea părinţilor, pe o perioadă de timp determinată, la servicii de protecţie sociale, educaţionale, de
recuperare/reabilitare, realizate prin activităţi de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, educaţie, socializare,
consiliere/psihoterapie, precum şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, integrare socio-profesională,
(re)integrare familială. Aceste servicii sunt acordate conform Planului individualizat de protecţie al copilului şi Planului de
recuperare pentru copilul cu dizabilităţi.
La 31 decembrie 2018, situaţia copiilor/tinerilor pentru care s-a aplicat măsura de plasament în cadrul serviciilor
de tip rezidenţial era următoarea:
- servicii aparţinând organizaţiilor nonguvernamentale – 31 copii/tineri plasaţi;
- servicii aflate în subordinea DGASPC Galaţi – 285 copii/tineri plasaţi;
- centre de zi aflate în subordinea DGASCPC Galaţi – 25 copii ocrotiţi.
Distribuţia copiilor/tinerilor beneficiari de servicii de tip rezidenţial, pe grupe de vârstă
Grupa de vârsta
0-1 an
1-2 ani
3-6 ani
7-9 ani
10-13 ani
14-17 ani
Peste 18 ani
Total

Ianuarie 2018
5
1
13
28
75
147
32
301

Decembrie 2018
5
1
12
32
74
134
27
300

Numărul copiilor instituţionalizaţi în serviciile de tip rezidenţial a scãzut uşor, întrucât rata abandonului de copii a
scãzut. Majoritatea cazurilor noi au fost preluate de DGASPC.
Situaţia privind dinamica oferiri de servicii sociale de îngrijire în structuri de tip rezidenţial

Tip serviciu rezidenţial
Servicii de tip rezidenţial pentru copii fără
dizabilităţi
Complex servicii Dumbrava Minunată

01.01.2018
139

31.12.2018
131

Intrări
20

Ieşiri
28

36

36

8

8

Centrul de plasament Tecuci

19

16

2

5

Casa Floare de colţ
Casa Ştefan
Casa Tudor

8
8
9

8
7
9

2
1
0

5
2
0
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Casa Cireşarii
Casa Monica
Casa Andrei
Casa Ana
Casa Miruna
Casa Aurora
Casa Speranţa
Servicii de tip rezidenţial pentru copii cu
dizabilităţi
Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe
educative speciale Galaţi
Centrul de plasament nr. 3
Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copilului
Casa David Austin Munteni
Servicii de primire în regim de urgenţă
Centrul de primire copii în regim de urgenţă Irene &
Stuart
Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii
Servicii de zi
Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii componenta de zi
Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu
tulburări de spectru autist
Complexul de servicii Tecuci - Centrul de zi Tecuci
Centrul maternal (cupluri)

8
9
9
9
9
7
8
125

8
9
9
9
8
6
6
117

1
0
0
1
1
4
0
22

1
0
0
1
2
5
2
30

52

44

7

15

39
34

41
32

9
6

7
8

30
22

32
21

73
26

69
25

8
29
0

11
25
0

47
37
0

44
41
0

12

16

28

24

17
5

9
6

9
16

17
15

Activităţile desfăşurate au avut în vedere identificarea de soluţii alternative: reintegrare familială, plasament la
rude/alte familii sau la asistent maternal profesionist, pentru limitarea perioadei de şedere a copiilor în sistemul de
protecţie de tip rezidenţial.
Intrări în sistemul de protecţie de tip rezidenţial
Măsura de protecţie

Intrări în anul
2018
1

Plasament
Plasament în regim de urgenţă
Total intrări
din care :
proveniti de la asistent maternal profesionist

45
46

proveniti din plasament familial

4

14

Ieşiri din sistemul de protecţie de tip rezidenţial

Măsura de protecţie
Plasament la AMP
Plasament la persoane/familii
Reintegrare familială
Majorat (efectul legii)

Ieşiri în anul 2018
6
6
4
50

Alte situaţii

2
Total ieşiri

68

În anul 2018, 84 copii au fugit din sistemul de protecţie de tip rezidenţial al DGASPC Galaţi. Cele mai frecvente
motive care i-au determinat să facă acest lucru au fost dorinţa de libertate, de independenţă sau tendinţa spre
vagabondaj.
În anul 2018, situaţia copiilor nepuşi în legalitate, aflaţi în familii cât şi instituţionalizaţi se prezintă astfel:
 copii nepuşi în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor – 3 minori
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copii nepuşi în legalitate cu certificat constatator al naşterii - 3 minori.
Motivele care au stat la baza nepunerii în legalitate a copiilor atât pe linie de stare civilă cât şi pe linie de
evidenţă a persoanelor sunt: lipsa unui domiciliu stabil, gradul scăzut de educaţie şi interes al părinţilor, veniturile reduse
ale familiei.


6. Servicii sociale de îngrijire de zi sunt oferite în două centre de zi pentru copilul cu dizabilităţi, cu o capacitate totală
de 34 de locuri.
Centrul de zi Tecuci a acordat servicii de zi pentru 18 copii cu dizabilităţi. Serviciile oferite sunt: terapie educaţională,
kinetoterapie, asistenţă psihologică, socială şi medicală cu scopul de a îmbunătăţi starea de sănătate a copiilor cu
dizabilităţi.
Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări din spectrul autist este un serviciu specializat, organizat
în regim de componentă funcţională ce oferă servicii de evaluare psihologică, terapie şi consiliere pentru copii cu
tulburări din spectrul autist, intervenţii specifice, individuale şi de grup, pentru copiii cu TSA şi familii, în vederea
continuării demersurilor recuperatorii acasă şi în vederea integrării sociale. Centrul dispune de personal specializat, este
dotat cu materiale educaţionale adecvate şi cu mobilier necesar desfãşurãrii în condiţii optime a sesiunilor de consiliere
şi intervenţie terapeuticã, În anul 2018 a oferit servicii pentru 40 copii cu tulburãri de spectru autist şi pentru aparţinãtorii
acestora.
7. Protecţia copilului refugiat
În anul 2018, au existat 16 de solicitări privind numirea unui reprezentant legal pentru minorii străini, solicitanţi
de azil. Pentru nici unul dintre aceştia nu s-a impus instituirea mãsurii de protecţie specială.
8.Protecţia copilului abuzat, neglijat,exploatat, traficat, repatriat
Protecţia este asigurată prin intervenţia rapidă şi eficientă în situaţii de urgenţă şi constă în evaluarea,
soluţionarea cazurilor în raport cu nevoile beneficiarului, asigurarea măsurilor necesare de protecţie în regim de urgenţă,
precum şi identificarea măsurilor alternative care să prevină separarea copilului de mediul familial.
Sesizările 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 cauză. În anul 2018, au fost preluate sesizări,
intervenindu-se pentru abuzul/neglijarea a 1108 copii.
Sesizări la care s-a confirmat situaţia de copil abuzat, neglijat, exploatat, traficat
Tipul de situaţie
Abuz fizic
Abuz emoţional
Abuz sexual
Neglijare
Exploatare prin muncă
Repatrieri
Trafic intern
Total

Total cazuri
62
63
27
945
1
5
5
1108

Urban
39
21
10
363
0
2
2
437

Rural
23
42
17
582
1
3
3
671

Comparativ cu anul 2017, când au fost înregistrate 707 de cazuri de abuz, neglijare, traficare şi exploatare
asupra copilului, în anul 2018 se constată o creştere alarmantă la 1108 cazuri. Această creştere se datorează carenţelor
educaţionale ale părinţilor şi ale cadrelor didactice, consumului exagerat de alcool în familie, situaţiei sociale şi
economice a familiei, conflictelor intrafamiliale, separarea-divorţul părinţilor, dezinteresului/iresponsabilităţii privind
creşterea şi îngrijirea copiilor.
9. Protecţia copilului cu dizabilităţi aflat în familie
Serviciile specializate acordate copiilor cu dizabilităţi constau în evaluarea şi reevaluarea medico-psiho-socială
a acestora în vederea încadrării într-un grad de handicap şi stabilirii planurilor de recuperare.

91

Situaţia copiilor cu dizabilităţi aflaţi în evidenţa DGASPC Galaţi la 31 decembrie 2018

Categorii de afecţiuni
neurologică
psihiatrică,
din care cu autism
locomotorie
vizuală
auditivă
HIV/SIDA
Sindrom Down (boli genetice)
Altele (care nu se regăsesc în categoriile de mai sus)

Număr de copii
376
579
290
36
60
43
21
67
248

Situaţie comparativă a cazurilor noi / reevaluări 2017-2018
Anul 2018
200
1184

Cazuri noi
Reevaluări

Anul 2017
197
1289

Comparativ cu anul 2017, se constată o uşoarã creştere atât a numărului de cazuri noi evaluate în timp ce
cazurile revizuite sunt în scãdere. Aceasta creştere se explică prin conştientizarea de către părinţi/reprezentanţi legali a
efectelor pozitive pe care programele şi terapiile specifice deficienţelor le au asupra minorilor, în scopul recuperării
acestora, prin identificarea copiilor cu probleme de sănătate de la vârste foarte mici care prin tratamente, programe şi
terapii specifice reuşesc să recupereze, să se reabiliteze şi să se integreze pentru a duce o viaţă cât mai aproape de
normal.
Situaţia copiilor cu handicap la data de 31.12.2018, pe tip şi grad de handicap
Grad
Handicap
Gr. I (grav)
Gr. II
(accentuat)
Gr. III
(mediu)
Gr. IV
(usor)
Total
general

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Aso
ciat

HIV/
SIDA

Boli rare

Surdocecitate

Total

23

123

9

20

540

99

36

20

3

0

873

19

59

24

8

95

7

26

1

5

0

244

9

67

11

18

93

1

28

0

1

0

228

3

4

1

0

1

0

0

0

0

0

9

54

253

45

46

729

107

90

21

9

0

1354

Echipa mobilă pentru copilul cu dizabilităţi a acordat sprijin în procesul de recuperare şi reabilitare a acestuia
prin: realizarea de intervenţii speciale; transmiterea de informaţii, cunoştinţe şi tehnici de lucru părinţilor/reprezentanţilor
legali ai copilului la domiciliul familiei.
În anul 2018, s-a acordat asistenţă pentru 77 beneficiari, s-au aplicat 77 planuri individualizate de asistenţă, s-au realizat
2039 de intervenţii ale echipei mobile şi 12 intervenţii acordate de fiecare specialist unui beneficiar.
Comparativ cu anul 2017, numărul beneficiarilor a crescut de la 50 la 77 beneficiari în 2018. Acest fapt se
explică prin conştientizarea de către părinţi/reprezentanţi legali a efectelor pozitive pe care programele şi terapiile
specifice deficienţelor le au asupra minorilor, prin participarea directă a părinţilor/reprezentanţilor legali la procesul de
recuperare/dezvoltare a propriului copil, asistaţi de către specialiştii Echipei Mobile şi prin schimbarea tendinţei părinţilor
de a izola copiii cu dizabilităţi ca rezultat al supraprotecţiei, al stigmatizării sociale şi a lipsei de informare.
10. Servicii de evaluare şi consiliere psihologică acordate copiilor/tinerilor
Serviciile acordate au ca principal scop evaluarea, consilierea psihologică, sprijinirea şi asistarea părinţilor/potenţialilor
părinţi/asistenţilor maternali profesionişti pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care afectează copiii şi relaţiile
familiale.
Servicii acordate în anul 2018:
 Evaluare psihologică copii/tineri – 2741;
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Consiliere psihologică copii/tineri – 2024;
Terapie pentru copilul Tulburări de Spectru Autist – 784;
Monitorizare postadopţie – 279;
Monitorizare bilunară – 211 ;
Potrivire practică între copil şi familie – 57;
Potrivire teoretică între copil şi familie – 195;
Audieri – 319;
Activităţi multisenzoriale – 69 ;
Activităţi educaţionale – 761.

11.Comisia pentru Protecţia Copilului
Comisia este organul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, fără personalitate juridică, care funcţionează
în subordinea consiliului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi
funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului. Atribuţiile Comisiei pentru protecţia copilului, conform prevederilor art.
115 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 sunt, în principal, de a stabili încadrarea copiilor cu dizabilităţi într-un grad de
handicap şi orientarea şcolară a acestora, de a se stabili măsurile de protecţie specială a copiilor, de a soluţiona cererile
privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist. Consiliul Judeţean Galaţi acordă sprijinul necesar pentru
funcţionarea Comisiei, în conformitate cu prevederile legale şi asigură plata din bugetul judeţului a indemnizaţiei de
şedinţă pentru membrii comisiei. În anul 2018, activitatea a vizat:
 Menţinerea plasamentului la A.M.P. – 24;
 Încetare plasament la A.M.P. – 26;
 Instituirea plasamentului familial – 9;
 Menţinerea plasamentului familial – 44;
 Încetarea plasament familial – 40;
 Menţinerea plasamentului instituţional – 12;
 Încetarea plasamentului instituţional 19;
 Instituirea plasamentului la organizaţie neguvernamentală – 2;
 Menţinerea plasamentului la organizaţie neguvernamentală – 4;
 Înlocuirea măsurii de protecţie – 11;
 Respingeri cereri mãsuri de protecţie – 3;
 Eliberarea avizului favorabil – 2;
 Eliberarea acordului pentru utilizarea alocaţiei de stat capitalizată – 4;
 Reînnoirea atestatului AMP – 82;
 Revocare reatestare – 1;
 Modificarea tipului de atestat AMP - 16;
 Suspendarea atestatului AMP – 1;
 Retragerea atestatului AMP - 31;
 Întocmirea de rapoarte pentru anul 2018 privind activitatea AMP – 1457;
 Certificate de încadrare în grad de handicap – 1183;
 Certificate de încadrare în grad de handicap pentru cazuri noi – 201.
DOMENIUL PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR ADULTE
În anul 2018, DGASPC Galaţi a acordat servicii sociale persoanelor adulte, astfel:
1 . Servicii sociale acordate persoanelor adulte cu handicap, aflate în familii
Evaluarea complexă a persoanelor adulte presupune (re)evaluarea medico-psihosocială în vederea propunerii
încadrării/respingerii încadrării în grad de handicap, întocmirea actelor necesare în vederea transmiterii dosarelor către
Comisia de Evaluare Medicală (C.E.M.) în vederea încadrării în grad de handicap şi eliberarea certificatelor de handicap.
În anul 2018, s-au desfăşurat următoarele activităţi:
 5717 persoane au fost informate cu privire la problematica psiho-medico-socială şi vocaţională;
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evaluarea situaţiei medicale, psihologice, sociale şi vocaţionale pentru 4534 persoane şi întocmirea de dosare
pentru evaluare în cadrul Comisiei de evaluare persoane cu handicap adulte;
evaluarea la domiciliu a 882 persoane nedeplasabile (din care 425 evaluări în judeţ si 457 evaluări în municipiul
Galaţi);
În anul 2018, au fost respinse la evaluare un număr de 321 dosare.
Situaţia comparativă a cazurilor noi/reevaluări 2017-2018
Anul 2018
2502
2032

Cazuri noi
Reevaluări

Anul 2017
1675
3892

Situaţia persoanelor adulte cu handicap la data de 31.12.2018, pe tip şi grad de handicap
Grad
Handicap

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/
SIDA

Boli
rare

Surdocecitate

Total

Gr. I (grav)

1831

366

0

1016

537

1109

864

250

1

0

5974

Gr. II
(accentuat)

1850

1480

455

415

563

1147

646

50

1

24

6631

654

190

45

95

124

56

105

0

0

1

1270

12

13

2

1

0

2

1

0

0

0

31

4347

2049

502

1527

1224

2314

1616

300

2

25

13906

Gr. III
(mediu)
Gr. IV
(usor)
Total
general

Situaţia persoanelor adulte cu handicap, angajate la data de 31.12.2018
Grad
Handicap

Fizic

Somatic

Auditiv

Vizual

Mental

Psihic

Asociat

HIV/
SIDA

Boli rare

Surdocecitate

Total

Gr. I (grav)

19

17

0

20

1

0

3

21

0

0

81

92

164

73

11

7

12

19

6

0

2

386

72

17

11

8

10

0

6

0

0

0

124

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

183

198

85

39

18

12

28

27

0

2

592

Gr. II
(accentuat
)
Gr. III
(mediu)
Gr. IV
(usor)
Total
general

Situaţia privind numărul de persoane cu handicap adulte şi minore
care au beneficiat de prestaţii sociale
LUNA

IAN

FEB

MAR

APR

MAI

IUN

IUL

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

MINORI

1324

1324

1332

1329

1317

1337

1353

1362

1326

1336

1346

1345

ADULTI

12733

12785

12847

12937

12944

13316

13147

13191

13209

13647

13776

13875

TOTAL

14057

14109

14179

14266

14261

14653

14500

14553

14535

14983

15122

15220
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Pe parcursul anului 2018 se constată o uşoară creştere, care s-a menţinut pe întregul parcurs al anului, deşi sau înregistrat atât certificate noi pentru care s-au emis dispoziţii de acordare a prestaţiilor sociale, cât şi dispoziţii de
suspendare/sistare a prestaţiei sociale ca urmare a diverselor situaţii (decese, transferuri etc.).
Situaţia privind solicitările/dispoziţiile de acordare a prestaţiilor sociale în cazul certificatelor noi de încadrare într-un grad
de handicap şi a persoanelor transferate din alte judeţe
Luna
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

Persoane adulte
136
162
176
165
229
213
156
133
280
239
237
148

Minori
20
13
10
14
18
15
16
21
19
21
17
13

TOTAL
156
175
186
179
247
228
172
154
299
260
254
161

Situaţia privind dispoziţiile de sistare a prestaţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi
încadrate într-un grad de handicap
Persoane
decedate

Persoane transferate în alte judeţe

TOTAL

ianuarie

122

8

130

februarie

112

10

122

martie

120

2

122

aprilie

128

2

130

mai

138

7

145

iunie

109

6

115

iulie

99

5

104

august

104

7

111

septembrie

108

11

119

octombrie

106

8

114

noiembrie

113

7

120

decembrie

116

1

117

Referitor la acordarea facilitãţilor privind transportul urban şi interurban, situaţia defalcatã pe cele 12 luni ale
anului 2018 se prezintã astfel :
Legitimaţii transport urban

Bilete transport interurban

Adulti

Copii

Adulti

Copii

ianuarie

229

89

7342

1710

februarie

265

100

13462

2151

martie

205

126

7958

1957

aprilie

154

83

4302

1135

mai

196

97

3345

1323

iunie

166

93

2395

812

iulie

169

100

2050

774

Luna

95

august

108

84

1419

688

septembrie

187

64

843

318

octombrie

208

67

699

218

noiembrie

134

47

262

113

decembrie

94

45

116

40

TOTAL

2903

55432

2. Servicii sociale acordate persoanelor defavorizate, aflate în dificultate
În anul 2018, au fost acordate servicii sociale persoanelor aflate în dificultate, inclusiv persoanelor vârstnice şi
persoanelor adulte cu dizabilităţi, astfel:
 s-au verificat şi înregistrat 570 de indemnizaţii de însoţitori ai persoanelor cu handicap grav;
 s-au eliberat 120 de documente „Cardul European pentru Dizabilitate”;
 s-au avizat 980 de contracte individuale de muncă ale asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap,
conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
 s-au întocmit 1150 dosare cu documentaţia necesara pentru scutirea de la plata taxei de drum în cazul
persoanelor cu handicap deţinătoare de autoturisme adaptate tipului de dizabilitate cât şi pentru persoanele
care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi;
 s-au monitorizat persoanele adulte cu handicap care îşi primesc indemnizaţi ape card şi s-au întocmit 1329 de
referate.
3. Protecţia persoanelor adulte cu handicap în structuri de tip rezidenţial
DGASPC Galaţi asigură servicii de rezidenţă pentru persoanele adulte cu handicap în 4 centre, cu o capacitate
totală de cazare de 105 locuri.
Situaţia privind persoanele adulte cu handicap găzduite centre rezidenţiale ale DGASPC
Denumire centru
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap
nr. 1
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Persoane Adulte cu Handicap
nr. 2
Centrul de Pregătire Pentru o Viaţă Independentă „Dragoş”
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Elena” din Tîrgu Bujor

Nr. de beneficiari
39

Grad de ocupare
108 %

48

100 %

2
15

40 %
100 %

Situaţia privind repartizarea pe tipuri de handicap a beneficiarilor instituţionalizaţi
Tip de handicap
Nr. de beneficiari
mintal
84
psihic
7
asociat
12
auditiv
1
TOTAL
104
La 31 decembrie 2018, 35 de persoane cu domiciliul stabil în judeţul Galaţi sunt instituţionalizate în centrele
rezidenţiale din alte judeţe.
În anul 2018 s-au decontat facturi lunare aferente asistării beneficiarilor cu domiciliul legal în judeţul Galaţi şi
care sunt asistaţi în alte judeţe, conform contractelor încheiate:
- contract încheiat cu D.G.A.S.P.C. Giurgiu, pentru 1 beneficiar = 2468.53 lei/lună;
- contract încheiat cu Fundaţia Morning Glory House Constanţa, pentru 1 beneficiar = 2059 lei/lună;
- contract încheiat cu Asociaţia Pro Act Suport Bucureşti, pentru 1 beneficiar = 2520 lei/lună.
4. Servicii sociale de zi pentru persoanele adulte cu handicap
Serviciile au fost oferite în următoarele structuri:
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Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte “Pentru Voi” , vine în întâmpinarea persoanelor aflate în
suferinţã fizicã, dar mai ales emoţionalã, prin organizarea de grupuri de sprijin care au ca scop înţelegerea şi acceptarea
stãrii de boalã, reducerea stresului provocat de aceasta dar şi modalitãţi de comunicare socialã.
În 2018, în cadrul centrului s-au organizat 28 de grupuri de sprijin pentru beneficiarii centrului, din care 23 la
nivelul municipiului şi 5 în judet. S-au desfăşurat următoarele activităţi: informarea a 328 persoane cu privire la serviciile
de specialitate oferite de centru; întocmirea a 29 de dosare în vederea stabilirii măsurilor de protecţie a persoanelor cu
handicap prevăzute de lege; întrevederi la domiciliul a 107 de beneficiari; întocmirea a 124 Planuri individuale de Servicii
pentru Reabilitare şi Integrare Socialã. În perioada de raportare un numãr de 110 persoane s-au aflat în faza de
monitorizare.
Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap, structura ce asigură
servicii de informare, consiliere şi re(integrare) socio-profesională. În anul 2018, au beneficiat de serviciile oferite în
centru 179 persoane adulte cu handicap, din care 107 persoane adulte cu handicap au beneficiat de servicii de
informare şi 72 persoane adulte cu handicap au fost integrate socio-profesional (27 persoane adulte cu handicap sunt
tineri instituţionalizaţi şi 45 persoane adulte cu handicap provin din familii). Beneficiarii centrului au beneficiat de: 44
şedinţe informare juridică; 200 şedinţe informare în asistenţă socială; 148 şedinţe consiliere socio-profesională; 307
locuri de muncă identificate; 42 interviuri angajare susţinute de către beneficiari; 591 monitorizări ale beneficiarilor
angajaţi.
Centrul de Zi pentru Persoane cu Handicap Adulte „Luceafărul”, structură având o capacitate de 30 locuri, ce
acordă servicii de integrare, reintegrare socială a tinerilor cu handicap grav, accentuat sau mediu, adulţi proveniţi din
mediul instituţional cât şi din familie. Centrul a oferit servicii pentru 22 tineri adulţi cu handicap, pentru creşterea şanselor
recuperării şi integrării acestora în familie, prin stimularea implicării persoanei cu handicap în activităţi proactive. Prin
programul de terapie ocupaţională, beneficiarii au fost sprijiniţi, au creat lucrări şi au participat la evenimente de profil din
judeţ.
Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer acordă servicii de zi pentru persoanele
adulte cu handicap de tip Alzheimer, având o capacitate de 30 locuri. In anul 2018, centrul a acordat servicii pentru 44
beneficiari. Serviciile oferite în cadrul centrului sunt: consiliere psihologică beneficiarilor şi suport emoţional pentru
membrii familiilor acestora; consiliere socială; socializare şi petrecerea timpului liber; informare cu privire la bunele
practici de asistare a beneficiarului cu boala Alzheimer; activităţi de training mintal; terapie ocupaţională şi prin mişcare;
Art terapie – creaţii în culoare, pictură, modelaj, scenete; meloterapie.
5. Servicii de evaluare şi consiliere psihologică acordate persoanelor adulte
Serviciile acordate prin Centrul de evaluare, diagnoză şi asistenţă psihologică adulţi au ca principal scop
evaluarea, consilierea psihologică, sprijinirea şi asistarea persoanelor adulte defavorizate, cu dizabilităţi, vârstnice sau
care sunt victime ale violenţei domestice pentru a face faţă dificultăţilor psiho-sociale care le afectează relaţiile familiale
şi pentru a aduce un echilibru vieţii lor emoţionale, fizice şi spirituale. Serviciile acordate în anul 2018 s-au concretizat în:
1089 evaluări psihologice acordate persoanelor adulte; 549 de consilieri psihologice; lucru individual cu 722 persoane
adulte ; terapii ocupaţionale pentru 1740 persoane; meloterapie – 388; 241 activităţi senzoriale; 968 activităţi educative.
6. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
Comisia este organul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, fără personalitate juridică, care
funcţionează în subordinea autorităţii publice judeţene, cu activitate decizională în materia încadrării 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 protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, comisia are ca principale atribuţii: stabileşte încadrarea în grad de
handicap şi după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă
elaborat de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi programul individual de reabilitare şi
integrare socială a adultului cu handicap; stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea
acesteia s-au modificat; soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
informează adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite;
promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprinde. Consiliul Judeţean Galaţi
acordă sprijinul necesar pentru funcţionarea comisiei.
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În anul 2018, activitatea a constat în:
 emiterea a 4556 de certificate de încadrare într-un grad de handicap;
 structurarea a 4556 de programe de recuperare şi reabilitare individuală.
7. Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane
În anul 2018, DGASPC Galaţi a desfăşurat activităţi de prevenire a traficului de persoane în unităţile de
învăţământ din judeţul Galaţi. Astfel, 1657 elevi din 38 instituţii de învăţământ din judeţul Galaţi au învăţat cum să ajute
şi să combată traficul de fiinţe umane. Tinerii au fost informaţi cu privire la: fenomenul traficului de fiinţe umane,
cunoaşterea profilului psihologic şi modalităţile de racolare ale traficantului, informarea asupra riscurilor implicate de
muncă ilegală în străinătate, cunoaşterea modalităţilor de prevenire a victimizării persoanei prin intermediul traficului de
fiinţe umane, riscurile la care sunt supuşi tinerii atunci când utilizează internetul.
Pentru 17 beneficiare asistate în regim de zi şi alte 6 tinere victime ale traficului, s-a derulat activitatea de
monitorizate post-asistenţă şi s-au întocmit rapoarte de întrevedere, fişe de evaluare iniţială, planuri individualizate de
protecţie – revizuite, fişe de evaluare şi asistenţă.
8. Servicii sociale acordate victimelor violenţei în familie
În anul 2018, DGASPC Galaţi a identificat şi a intervenit în 23 de cazuri de victime ale violenţei în familie iar 3
victime ale violenţei domestice sunt în proces de monitorizare. În luna februarie 2018 a fost încheiat un parteneriat cu
„Asociaţia Speranţa şi Vis Împlinit” privind desfãşurarea unor campanii de informare şi consiliere în problematica
violenţei domestice.
Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” a funcţionat ca unitate de asistenţã socialã în
subordine având ca atribuţie principalã asistarea persoanelor adulte,victime ale violenţei. În anul 2018 a acordat servicii
de tip rezidenţial pentru 7 beneficiari. Acest centru a fost desfiinţat ca urmare a Hotãrârii Consiliului Judeţean
nr.221/26.10.2018.
9. Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice
În anul 2018 au fost întocmite 20 anchete sociale pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate.
Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor a acordat beneficiarilor servicii de: găzduire pe perioadă
nedeterminată; asigurarea hranei zilnice; suport pentru autogospodărire; consiliere socială, psihologică, juridică; sprijin
în vederea integrării în familie şi reintegrării sociale în raport cu capacitatea psihoafectivă; asistenţă medicală prin
asistentul medical al căminului, medicul de familie, medicul specialist după caz. La 31 decembrie 2018, numărul de
beneficiari era de 12 persoane. Cãminul are o capacitate de 18 locuri.
10. Proiecte în implementare
Proiectul “TEAM-UP” : Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, încadrul Programului
Operaţional Capital Uman (POCU). Proiectul este implementat de Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi Adopţie în parteneriat cu Direcţiile Generale de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului. Obiectivul general
este creşterea calitãţii sistemului de asistenţã socialã şi a numãrului de asistenţi maternali la nivelul comuniţãţii, prin
introducerea de instrumente şi proceduri şi prin îmbunãtãţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem.
Vor fi identificate, recrutate şi angajate persoanele aparţinând grupului ţintã (asistenţi maternali) în urma
derulãrii campaniei de informare şi conştientizare. Anual vor fi identificate şi angajate 45 de persoane, astfel încât în anul
2023 sã fie recrutate şi angajate 225 de persoane în judeţul Galaţi. Proiectul se va derula pe o perioadã de 5 ani.
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 Serviciul Judeţean de Metrologie Legalã
Serviciul Judeţean de Metrologie Legalã (S.J.M.L.) Galaţi coordoneazã activitatea de metrologie în judeţul
Galati fiind subordonat Biroului Român de Metrologie Legalã (B.R.M.L.) Bucureşti – autoritatea naţionalã în domeniul
metrologiei. Este unitate fãrã personalitate juridicã (din punct de vedere organizatoric este subordonat Direcţiei
Regionale de Metrologie Legalã Constanţa conform H.G. 193/2002) şi realizeazã politica statului în domeniul metrologiei
conform Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 modificatã şi aprobatã 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 întocmite pe baza “Programelor de controale tematice” elaborate de B.R.M.L. şi
“Programelor trimestriale ”, în anul 2018 au fost realizate urmatoarele acţiuni :
- Transmiterea unitãţilor de mãsura la etaloanele din dotarea laboratoarelor de verificãri metrologice, precum şi
efectuarea verificãrilor metrologice la mijloacele de mãsurare la solicitarea agenţilor economici.
În anul 2018 au fost verificate / etalonate un numar de 4100 mijloace de mãsurare (67 % faţã de anul 2017), din
care 1406 sunt etaloane (79 % fata de anul 2017).
- Evaluarea în vederea autorizãrii/atestãrii/avizãrii agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi metrologice.
În anul 2018 s-a efectuat autorizarea/ avizarea operatorilor economici pentru urmãtoarele activitãţi:
- verificarea mijloacelor de mãsurare – au fost autorizaţi 4 operatori economici (pentru mijloacele de mãsurare
reglementate);
- repararea mijloacelor de mãsurare - au fost acordate/menţinute avize pentru 5 operatori economici;
- montarea mijloacelor de mãsurare – au fost acordate/menţinute avize pentru 7 operatori economici.
- Controale prin inspecţii şi testãri inopinate asupra mijloacelor de mãsurare utilizate în domenii de interes
public.
În anul 2018 au fost efectuate 693 controale (101 % faţã de anul 2017), urmare a acestor acţiuni de control
aplicându-se patru amenzi contravenţionale în valoare de 6500 lei, pentru urmãtoarele abateri de la prevederile 0.G. nr.
20/ 1992 privind activitatea de metrologie, modificatã şi aprobatã prin Legea nr. 11/ 1994:
- utilizarea pentru masurãri din domenii de interes public de mijloace de mãsurare pe care sunt aplicate marcaje de
verificare cu termen de valabilitate depãşit (neverificate metrologic în termen);
- Controale tematice privind legalitatea mijloacelor de mãsurare utilizate de agentii economici.
În anul 2018 au fost efectuate controale tematice privind legalitatea mijloacelor de mãsurare în urmãtoarele
domenii de activitate:
- Staţiile de inspecţie tehnicã a autovehiculelor şi unitãţile service auto;
- Distribuirea produselor petroliere şi a gazului petrolier lichefiat;
- Determinarea maselor pânã la 10.000 kg;
- Mãsurarea consumurilor de energie electricã;
- Mãsurarea consumurilor de apã rece;
- Determinarea maselor mai mari sau egale cu 10.000 kg;
- Mãsurarea timpului şi a distantei parcurse în transportul de persoane şi de mãrfuri în regim de taxi şi în regim de
închiriere;
- Mãsurarea consumurilor de gaz metan..
- Controlul produselor preambalate
În anul 2018 au fost efectuate controale la 21 agenţi economici care preambaleazã produse în funcţie de masã
sau volum, reprezentând 78 % faţã de anul 2017.
- Verificarea tehnica a mijloacelor de joc.
În anul 2018 s-a efectuat verificarea tehnicã pentru 1510 mijloace de joc, reprezentând 68 % faţã de anul 2017.
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- Venituri, cheltuieli şi investiţii
Veniturile/cheltuielile realizate sunt raportate centralizat, de catre Direcţia Regionalã de Metrologie Legalã
Constanţa, conform modului de organizare şi funcţionare a Biroului Român de Metrologie Legală prevazut in H.G. 193/
2002 cu modificarile şi completãrile aduse de H.G. 289/ 2005.
Realizarea indicatorilor specifici domeniului metrologiei
Analiza comparativa 2018-2017
Nr.
crt.

1

2
3

4
3
4

Activitatea

Mijloace de masurare verificate din
care
- etaloane
Mijloace de joc verificate
Controale privind legalitatea
efectuarii masurarilor de interes
public
Controlul produselor preambalate
Amenzi aplicate
Valoarea amenzilor aplicate

UM

Realizat
cumulat
01.01.2018…
31.12.2018

nr.

4100

6121

- 2021

In % perioada
cumulata 2018
fata de
perioada
corespunzatoare an
precedent
67 %

nr.
nr.

1406
1510
693

1787
2222
687

- 381
- 712
+6

79 %
68 %
101 %

nr.
nr.
lei

21
4
6500

27
7
30.500

-6
-3
- 24.000

78 %
57 %
21 %

100

Realizat cumulat
01.01.2017 …
31.12.2017

Diferente
fata de an
precedent

Ordinea publicã şi siguranţa cetãţeanului
 Inspectoratul de Judeţean de Poliţie
Siguranţa cetãteanului şi evoluţia fenomenului infracţional
Activități desfășurate pentru deservirea comunității
În perioada analizată, structura de ordine publică a efectuat 7 razii, 164 acţiuni cu efective lărgite, fiind
descoperite 589 infracţiuni, din care în flagrant 494 infracţiuni.
Au fost efectuate 19.614 intervenţii la solicitări prin Sistemul Naţional Unic al Apelului de Urgenţă 112, iar la un
număr de 17.661 dintre acestea poliţia a intervenit în mai puţin de 10 minute, reprezentând un procent de 90,04 % din
totalul intervenţiilor. În mediul urban s-a intervenit la un număr de 9597 solicitări prin SNUAU 112 (48,92%), iar în mediul
rural 10.017 astfel de solicitări (51,07%).
Totodată, polițiștii de ordine publică au participat la măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice(505),
manifestări de protest (335), manifestări sportive (91), manifestări comemorative/religioase (48) utilizându-se un număr
de 1026 polițiști, au intervenit la un număr de 123 grave de circulație și la un număr de 23 situații pentru deblocarea
căilor de circulație în caz de deszăpezire.
Managementul integrat al ordinii și siguranței publice
Menținerea ordinii și siguranței publice se realizează permanent, dispozitivele de menținere a ordinii și
siguranței publice la nivelul subunităților de poliție din cadrul I.P.J. Galați fiind organizate cu forțe proprii, dar și cu
efective de jandarmi din cadrul I.J.J. Galați, S.T.P.F. Galați și respectiv Sectoarele de Poliție de Frontieră Oancea și
Foltești.
Activitatea desfășurată de polițiștii de ordine publică din dispozitivele de siguranță publică pe perioada anului
2018 se concretizează în depistarea în flagrant a 713 infracțiuni, 474 în mediul urban și 239 în mediul rural, 11592
intervenții SNUAU 112, din care 8580 (urban) și 3012 (rural), depistarea a 43 persoane urmărite și aplanarea a 2140
stări conflictuale / urban (1766) / rural (374).
În perioada evaluată dispozitivul de ordine publică a fost suplimentat cu efective de jandarmi și poliție de frontieră,
atât pentru mediul urban cât și pentru mediul rural.
Polițiștii de ordine publică din structura poliției de proximitate, cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor de serviciu au
desfăşurat în comunitate un număr de total de 1553 activităţi, cu administraţia publică locală (18), în unităţi de
învăţământ (782), cu O.N.G-uri (2), activităţi preventive desfăşurate în asociaţii (373), activităţi preventive cu persoanele
vârstnice (269), cu alte instituţii (109), fiind consiliate un număr de 5396 persoane .
Pe linia siguranţei în şcoli s-au efectuat 3803 activităţi de prevenire de către structura de ordine publică, 3120
patrulări şi 921 activități educativ-preventive.
În perioada analizată, la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ au fost sesizate un număr de 38 infracţiuni, din
care 36 în incinta unităţilor de învăţământ şi 2 în zona adiacentă a acestora.
Nu au fost înregistrate infracţiuni grave comise cu violenţă. Pe genuri de infracţiuni au fost sesizate 21 loviri, 11
furturi, o infracţiune de amenințare 5 alte infracțiuni. Aceste infracţiuni s-au înregistrat în număr de 32 in mediul urban şi
6 in mediul rural, iar ca tip al unităţii de învăţământ un număr de 21 s-au comis în şcoală, 14 în licee şi 2 în zona
adiacentã a acestora, comise în unități preuniversitare de stat.
Siguranța rutieră și a transporturilor
Evoluţia dinamică şi complexă a situaţiei operative pe linie de circulaţie rutieră şi cerinţele legitime ale cetăţenilor
privind sporirea siguranţei cu ocazia deplasării pe drumurile publice, au impus identificarea de noi căi şi mijloace pentru
creşterea capacităţii de acţiune a efectivelor de poliţie rutieră din judeţul Galaţi.
În principal s-a urmărit asigurarea prezenţei agenţilor de circulaţie cu precădere în punctele cu risc ridicat de
accident şi la orele cu trafic intens, atât în interiorul localităţilor cât şi în afara acestora şi executarea de acţiuni cu
efective mărite, atât cu forţe proprii cât şi în cooperare cu alte formaţiuni de poliţie ori reprezentanţi ai unor instituţii
abilitate prin lege în reglementarea unor segmente ale domeniului rutier.
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Trendul dinamicii accidentelor grave este descrescător, înregistrându-se 252 evenimente rutiere (-25, - 9%), 54
persoane decedate (-4, -7%) și 248 răniţi grav(-25, -9%).1
Principalele cauze generatoare ale evenimentelor rutiere au fost : vina pietonilor 26,5%, viteză 11,1%,
neacordarea priorităţii vehiculelor 9,92%, abateri bicicliști 9,52%, şi neacordarea de prioritate pietonilor 8,73% .
În anul 2018 structurile de poliție rutierăau constatat 438 infractiuni, din care 430 la regimul circulatiei şi 8
de altã naturã. În această perioadă au fost aplicate 43028 sancțiuni contravenționale.
Polițiștii rutieri au reținut în vederea suspendării 4197 permise de conducere și au
retras 1305 certificate de înmatriculare.
Combaterea criminalitãţii
Activități desfășurate și rezultate obținute
În cursul anului 2018, la nivelul I.P.J. Galați au fost înregistrate un număr de 15628 infracțiuni, față de 16374 în
anul 2017, maipuține cu 746, în procente însemnând o scădere de – 4,56 %.
Dintre acestea:
 11118 sesizări sunt de natură judiciară, față de 11569 în anul 2017, în scădere cu 451 de sesizări (-3,90%).
 1047 sesizări sunt de natură economico-financiară, față de 1331 în anul 2017, în scădere cu 284 (-21,34%).
 3463 sesizări de altă natură, față de 3474 în anul 2017, în scădere cu 11 (-0.32%).
Din totalul sesizărilor înregistrate la nivelul I.P.J. Galați, 11 118 sunt de natură judiciară, față de 11569 în
2017, în scădere cu 451 sesizări (- 3,90%). Din totalul sesizărilor de natură judiciară 7637 sunt cu autori cunoscuți,
respectiv 68,7% din cele de natură judiciare sesizate și 3481 cu autori necunoscuți, în procente 31,3%, 5867 au fost
comise în mediul urban, 5238 în mediul rural și 13 în străinătate.
În anul 2018 s-a constatat o scădere a criminalității contra patrimoniului, respectiv de la 7244 sesizări în anul
2017 la 6669 sesizări în anul 2018 ( - 575 sesizări, în procente -7,94%).
Pe categorii de infracțiuni: furturile scad de la 4317 în 2017, la 3949 în 2018 ( - 368 sesizări, în procente 8,52%), furturile din buzunare scad de la 294 în 2017 la 163 în 2018 ( - 131 sesizări, în procente - 44,56%) furturile de
auto scad de la 74 la 62 ( - 12 sesizări, în procente - 16,22%), cele din auto scad de la 311 la 240 ( - 71 sesizări, în
procente - 22,83%). De asemenea, menționăm că lucrătorii I.P.J. Galați au identificat și indisponibilizat 7 de
autovehicule sustrase din spațiul Uniunii Europene, valoarea acestora fiind de aproximativ 110 000 euro.
În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 1047 de infracţiuni economico-financiare, faţă de 1331de
infracţiuni în anul 2017, ceea ce reprezintă o scădere cu 21,34 % faţă de infracţionalitatea sesizată în perioada similara
a anului anterior.
Principalele riscuri și vulnerabilități identificate în anul 2018
 Deficitul de personal și lipsa de experiență a polițiștilor nou încadrați;
 Înregistrarea evenimentelor stradale cu impact mediatic (folosirea în spațiul public de arme letale deținute de
persoane fizice);
 Accentuarea problemelor de ordin logistic si financiar;
 Imperfecțiunile legislației actuale privind regimul juridic al contravențiilor, fapt ce limitează eficienta acțiunii
polițiștilor prin lipsa finalității sancțiunilor.
Obiective și priorități pentru anul 2019
Prioritățile Inspectoratului de Poliție Județean pentru anul 2019
 Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului,
siguranța stradală și siguranța rutieră
 Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei,
corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția
intereselor financiare ale U.E.
 Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale și financiare necesare dezvoltării și menținerii capacității
operaționale a Poliției Române.

1

Date extrase din aplicația EAC la data de 16.01.2019
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 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Anul 2018 s-a făcut remarcat şi prin prisma protestelor de stradă, multe dintre ele având caracter spontan,
rezultate din nemulţumirea societăţii faţă de situaţia economică şi socială a ţării şi faţă de unele măsuri luate de către
Guvern. Conştienţi de importanţa misiunii noastre în zona de protejare a respectării dreptului la liberă exprimare al
cetăţeanului, Jandarmeria Galaţi a abordat această problematică cu tact şi moderaţie astfel încât se poate afirma cã
modul în care s-a desfãşurat activitatea a fost unul de succes.
În toate misiunile derulate în spaţiul public au fost apãrate valorile fundamentale ale statului de drept, libertatea
de exprimare şi demnitatea umană.
Pe linia misiunilor de ordine publică
Misiunile executate în anul 2018, în număr de 4.968, au înregistrat o scădere cu 9,08% faţă de anul 2017, când
au fost executate 5.464 misiuni. Această scădere a fost generată pe de o parte de misiunile specifice executate cu
ocazia Referendumului pentru definirea familiei tradiționale, unde au fost angrenate un număr mare de efective (445
jandarmi), iar pe de altă parte de numărul mic de manifestări de protest (21) comparativ cu anul 2017 (104). Din totalul
misiunilor executate în anul 2018, 360 au fost misiuni de asigurare a ordinii publice, 64 misiuni executate la solicitarea
Inspectoratului Școlar Județean Galați (bacalaureat, evaluare națională, titularizare, definitivat, etc.), 38 misiuni
ocazionate de desfășurarea alegerilor, 3558 misiuni de menţinere a ordinii publice, 595 acţiuni în cooperare/ colaborare
cu alte instituţii, 321 acţiuni pentru punerea în executare a mandatelor de aducere și 32 acțiuni speciale.
În anul 2018, au fost executate 360 misiuni de asigurare a ordinii publice cu o medie de 8 jandarmi pe
misiune. Comparativ cu anul 2017, numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice a scăzut cu 27,13%. Misiunile de
asigurare a ordinii publice au fost executate fără a se înregistra incidente sau alte evenimente deosebite, fiind aplicate
56 de sancţiuni contravenţionale (10 avertismente şi 46 amenzi) în valoare de 21.200 lei.
Pe linia misiunilor de menţinere a ordinii publice, în anul 2018 au fost executate 3.558 misiuni în sistem
integrat cu structurile Inspectoratului de Poliție al Județului Galați, fiind angrenați 7698 jandarmi. Comparativ cu anul
anterior, acest gen de misiuni a înregistrat o creștere cu 1,51% (+53 misiuni). Astfel, au fost executate 1.042 patrule
mixte în mediul urban şi 383 în mediul rural. Acest gen de misiune a înregistrat o creștere cu 3,11% față de anul 2017
când au fost executate un număr de 1.382 patrule mixte. Pe lângă acestea au fost organizate şi executate 2.042 patrule
de jandarmi, 56 patrule de jandarmi în zona instituțiilor de învățământ, 35 acțiuni în cooperare cu Inspectoratul de Poliție
al Județului Galați din care 2 în domeniul silvic.
În baza solicitărilor primite de la instituțiile cu care se cooperează, în anul 2018 efectivele din cadrul Plutonului 1
jandarmi intervenție antiteroristă și acțiuni speciale au executat un număr de 32 acțiuni speciale, dintre care cele mai
multe au fost cu BCCO, IPJ și DIICOT. Acest gen de misiuni înregistrează o scădere cu 15,79% față de anul 2017 când
au fost executate 38 astfel de acțiuni.
Pe linia Prevenirii şi combaterii faptelor antisociale în anul 2018 structurile operative ale unităţii au aplicat un
număr de 2.195 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 841.675 lei. Dintre acestea, 1.815 au fost sancţiuni
cu amendă, reprezentând 82,68% din total, iar 380 avertismente scrise. Comparând cu anul 2017 când au fost aplicate
un total de 2462 sancţiuni contravenţionale, se poate observa o scădere pe acest segment de activitate cu 10,84%.
Analizând din punct de vedere al actului normativ sancţionator, se poate preciza faptul că 93,80% din totalul sancţiunilor
aplicate sunt prevăzute de Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire
socială, a ordinii şi liniştii publice, celelalte reprezentând sancţiuni contravenţionale prevăzute de alte acte normative.
Pe linia sesizării faptelor de natură penală se constată o creștere cu 15,57% faţă de anul precedent. Astfel, în
anul 2018 au fost sesizate organele de urmărire penală pentru un număr de 230 fapte comparativ cu 199 câte au
fost sesizate în anul 2017.
Personalul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galaţi, care a acţionat în cooperare cu structurile de poliţie, a
constatat un număr de 65 fapte de natură penală cu 62 autori, înregistrându-se o scădere cu 15,58% faţă de perioada
similară a anului trecut, când s-a înregistrat un număr de 77 fapte.
În anul 2018 au fost sesizate organele de urmărire penală pentru un număr de 165 fapte care se regăsesc în
142 lucrări, fiind depistaţi în flagrant 184 făptuitori. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, când au fost sesizate
122 fapte de natură penală, se observă o creştere pe această linie cu 35,24%. Prejudiciul infracţiunilor constatate a fost
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în valoare de aproximativ 25.000 lei, fiind recuperat în totalitate şi predat părţilor vătămate. Din punct de vedere al locului
săvârşirii faptelor sesizate, precizăm că o faptă a fost constatată în mediul rural, celelalte fiind săvârșite în mediul urban.
Pe linia misiunilor de pază şi protecţie instituţională
Unitatea asigură paza şi protecţia instituţională la un număr de 23 obiective, misiunile de pază şi protecţie
instituţională fiind o componentă importantă a misiunilor inspectoratului, în acest sens fiind executate 2.935 misiunide
menţinere a ordinii publice la instanţele de judecată, unde sunt angrenaţi zilnic, în medie aproximativ 21 de jandarmi.
Totodată, în anul 2018 a fost asigurată protecţia a 73 transporturi de valori dintre care 66 în folosul Trezoreriei Galaţi,
7 în folosul Inspectoratului de Jandarmi Județean Galaţi şi 23 transporturi de produse cu caracter special (armament,
muniţie, substanţe toxice periculoase), fiind asigurată şi protecţiei a 2.013 transporturi de corespondenţă clasificată,
executate de către Direcţia Judeţeană de Informaţii Galaţi.
Pe linia managementului operaţional
O latură importantă a activităţii unităţii, ce a revenit în principal structurilor de ordine publică, este reprezentată
de misiunile şi activităţile executate în baza planurilor şi protocoalelor de cooperare/ colaborare în care instituţia noastră
este parte, astfel: 244 cu Autoritatea Națională pentru Cetățenie, 185 cu executorii judecătoreşti, 34 cu Serviciul
Teritorial al Poliției de Frontieră Galați, 8 cu Serviciul pentru Imigrări şi 72 misiuni cu alte instituţii (D.S.V.S.A. Galați,
I.T.M., I.S.C.T.R., etc.). Activitatea compartimentului monitorizare misiuni şi evenimente s-a materializat prin
monitorizarea a 4.968 misiuni de ordine publică, 82 transporturi de bunuri și valori și 33 transporturi de produse cu
caracter special. Totodată, Pe parcursul anului 2018, jandarmii au intervenit la un număr de 851 solicitări prin
S.N.U.A.U. „112” şi la 564 de solicitări prin alte mijloace.
Pe linie de resurse umane
Vârsta medie a personalului este de 40,61 ani. Numărul total de indicatori este de 372, dintre care: 46 ofiţeri, 2
maiştri militari, 315 subofiţeri şi 9 personal contractual. Încadrarea I.J.J. Galaţi este de 92,74%, din care: 40 ofiţeri, 1
maistru militar, 297 subofiţeri şi 7 personal contractual. La nivelul unităţii sunt vacante 6 funcţii de ofiţer, o funcţie de
maistru militar, 18 funcţii de subofiţer şi 2 funcţii de personal contractual. În anul 2018, 35 ofiţeri, 1 maistru militar şi 258
subofiţeri au fost recompensaţi, reprezentând 87% din totalul personalului militar. Toţi ofiţerii au absolvit studii
universitare de licenţă în instituţii de învăţământ superior militar sau civil, 24 dintre aceştia au absolvit şi studii
universitare de master. În cazul maiştrilor militari şi subofiţerilor, 128 au absolvit studii universitare de licenţă, iar 11 au
absolvit studii universitare de master şi unul studii universitare de doctorat.
Pe linie de relaţii internaţionale
În anul 2018 unitatea a avut o serie de contacte cu structuri similare, astfel:
- 19 – 20.02.2018, respectiv 23 – 24.04.2018 – participare la reuniunile privind propunerile de proiecte finanțate prin
Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, care au avut loc la Chişinău, în Republica
Moldova;
- 02 – 04.05.2018 – participare la ceremonia militară organizată la Chişinău cu ocazia aniversării a 26 de ani de la
înfiinţarea Unităţii Militare 1001 a Departamentului Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova;
- 18 – 29.06.2018 – participare alături de jandarmi şi poliţişti din 17 state şi organisme militare europene, la Exerciţiul
Comprehensiv de tip EUPST II (European Police Services Trening II), CARPATHIANS BLUESHIELD 18, organizat de
Jandarmeria Română şi Jandarmeria Regală Olandeză;
- 01.12.2018 cu ocazia Zilei naţionale a României, la Parada Militară din municipiul Galaţi a participat şi un pluton de
carabinieri ai U.M. 1002 Chişinău din cadrul D.T.C.
Pe linia accesării fondurilor externe sau alte surse de finanţare
La data de 07.05.2018 a fost depus proiectul cu finanţare externă prin programul Operaţional Comun România
– Republica Moldova 2014-2020, „Creşterea capacităţii profesionale a personalului implicat în asigurarea şi restabilirea
ordinii publice, în context transfrontalier”, în cadrul căruia unitatea noastră are calitatea de partener al Departamentului
Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova, valoarea totală a proiectului fiind de 330.000 euro, din care partea I.J.J.
Galaţi în cuantum de 164.500 euro. De asemenea, la data de 18.04.0218 au fost depuse proiectele cu finanţare prin
fonduri asigurate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, „Maratonul Unirii”, finanţat cu suma de 20.770 lei şi
„Garnizoana Galaţi – 100 de ani de la Marea Unire”, finanţat cu suma de 15.064 lei, acestea fiind aprobate spre
finanţare, în luna iulie 2018. În data de 16.11.2018 a fost făcută recepţia unui număr de 20 complete de filmare formate
din: 20 camere auto cu GPS, 20 camere auto fără GPS şi 40 carduri de memorie micro SD de 64GB/fiecare a căror
valoare totală se ridică la suma de 26.000 lei, finanţare făcută de către Consiliul Judeţean Galaţi prin Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică.
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 Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi
Zona de competenţă
Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi este structura teritorială subordonată Inspectoratului Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Iaşi, fără personalitate juridică, având competenţă teritorială în zona de 30 kilometri de la frontiera
de stat a României cu Republica Moldova spre interior, la nivelul judeţului Galaţi şi în zona de 10 kilometri de o parte şi
de alta a malului Dunării pe raza judeţelor Galaţi şi Brăila.
La nivelul judeţului Galaţi, alături de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi funcţionează, de
asemenea, ca structuri de execuţie subordonate Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, 3 Sectoare ale
Poliţiei de Frontieră, având ca principale atribuţii supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat a României,
prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi criminalităţii transfrontaliere şi orice încălcare a regimului juridic al frontierei
de stat, cu o dezvoltare de front totală de aproximativ 120 de kilometri.
- Sectorul Poliţiei de Frontieră OANCEA, cu o lungime a frontierei de 39,45 Km., de la localitatea Vădeni până la
localitatea Vlădeşti, având în componenţă :
• Punctul de Trecere a Frontierei Oancea - Rutier;
- Sectorul Poliţiei de Frontieră FOLTEŞTI, cu o lungime a frontierei de 45,81 Km., de la localitatea Vlădeşti până la
localitatea Şiviţa;
- Sectorul Poliţiei de Frontieră GALAŢI, cu o lungime a frontierei de 33,24 Km., de la localitatea Şiviţa până la gura de
varsare a râului Prut în Dunãre. De asemenea, pe fluviul Dunărea are competenţă între Mm. 72,5 si Km.fl. 168,7.
Acesta are în componenţă:
• Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi - Rutier ;
• Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi – Portuar ;
• Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi – Feroviar ;
• Punctul de Trecere a Frontierei ”Zona Liberă Galaţi”.
Atribuţii şi Misiuni
Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, în calitate de structură teritorială aflată în
subordinea/coordonarea I.T.P.F. Iaşi, are ca principale atribuţii şi misiuni, următoarele :
- Organizează şi desfăşoară acţiuni pentru prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, infracţionalităţii transfrontaliere
precum şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;
- Desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectuează cercetări în legătură cu acestea, conform legii;
- Apără viaţa, integritatea corporală şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese
legitime ale cetăţenilor şi comunităţii ;
- Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale, potrivit legii;
- Organizează şi realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu autorităţile de frontieră ale R.Moldova, la
nivel judeţean;
- Asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în punctele de trecere a frontierei iar la solicitarea altor autorităţi ale statului
participă cu forţe şi mijloace în localităţi din zona de competenţă ;
- Participă, împreună cu alte formaţiuni ale M.A.I., M.Ap.N. şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţi de salvare
şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamitãţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi înlaturare a
urmărilor provocate de astfel de evenimente;
- Acordă avizul pentru desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră, în punctele de trecere a frontierei, precum şi
pentru tranzitul peste frontiera de stat a armelor şi muniţiilor, conform prevederilor legale ;
- Susţine, la nevoie, activităţile specifice desfăşurate la nivelul Sectoarelor Poliţiei de Frontieră pe linia prevenirii şi
combaterii migraţiei ilegale şi infracţionalităţii transfrontaliere ;
- Sprijină prin structurile specializate Sectoarele Poliţiei de Frontieră pe linia pregătirii personalului precum şi pe linie
administrativă, logistică şi de comunicaţii şi informatică.
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Realizãri în domeniul controlului frontierelor

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

PERSOANE

P.P.F.
Galaţi rutier
P.P.F. Oancea
P.P.F.
Galaţi port
P.P.F.
Galaţi feroviar

2017
MIJLOACE

2018
PERSOANE

MIJLOACE

EVOLUŢIE
PERSOANE
MIJLOACE

1.451.312

566.733

1.455.929

554.741

+ 0,31%

- 2,11%

1.031.501

296.247

1.157.546

317.465

+12,21%

+ 7,16%

33.227

3.858

34.616

3.079

+ 4,18%

- 20,19%

6.482

1.693

6.346

1.667

- 2,09%

- 1,53%

2. Tendinţe ale evoluţiei situaţiei operative/fenomenului infracţional din competenţa poliţiei de frontieră pe zona
judeţului Galaţi

Perioada

Infractiuni constatate

Persoane cercetate

2017

459

359

2018

487

460

Evolutie procentuală

+6,10%

+28,13%

Furt de auto

Contrabandă
infracţiuni la
regimul vamal

Regimul armelor
si munitiilor

Regimul circulatiei
rutiere

Braconaj piscicol

2017

459

12

126

11

72

3

130

80

2018

487

15

130

6

65

3

160

84

Evoluție
procentuală

+6,10%

+25%

+3,17%

-45%

-9,72%

0

+23,07%

+5%

Alte fapte

Perioada

Fals si uz de fals

Situaţia pe genuri de fapte:
Treceri ilegale

2.2.

Dinamica fenomenului infractional

TOTAL

2.1.

26
24
-7,69%

Concluzii
În perioada analizată, au fost înregistrate 15 evenimente, pe linia migrației ilegale de trecere ilegală a
frontierei de stat în care au fost implicate 11 persoane şi 4 A.N. faţă de 12 evenimente în 2017. Analizând trecerile
ilegale din Republica Moldova în România putem concluziona că acestea nu constituie un fenomen la frontieră, atât la
nivelul judeţului Galaţi cât şi la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi. Numărul cetăţenilor moldoveni
implicaţi în migraţia ilegală este în continuă scădere de la introducerea regimului de circulaţie fără vize, totuşi acest lucru
poate fi influenţat de persoanele cărora li s-a restrâns dreptul la circulaţie pe teritoriul statelor membre ale Uniunii
Europene.
Comparativ cu perioada similară din anul trecut constatările pe linia contrabandei și a fraudelor vamale s-au
diminuat, iar la capitolul confiscări, numărul pachetelor de ţigări a scăzut, de la 171.630 în 2017, la 25.552 în anul 2018.
Mare parte a persoanelor implicate în cazurile de trafic ilicit de ţigări au fost cetăţeni români, moldoveni sau având
cetăţenia ambelor state. În punctele de trecere, în ceea ce priveşte modalitãţile de ascundere a ţigãrilor, au fost utilizate
frecvent bagajele personale şi pe corp, numãrul cazurilor de acest gen crescând faţã de aceeaşi perioadã a anului
anterior. Infracţionalitatea în domeniul contrabandei este posibil să se menţină la acelaşi nivel ridicat, datorită diferenţei
de preţuri la aceste produse pe teritoriul celor două state.
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 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã “General Eremia Grigorescu”
Cadrul normativ şi legislaţia specifică domeniilor de competenţă şi responsabilitate
Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţa „General Eremia Grigorescu”al judeţului Galaţi, în anul
2018, a fost organizată, planificată şi desfăşurată în baza legilor şi hotărârilor Guvernului României, a Ordinelor emise
de Ministrul Afacerilor Interne şi de Inspectorul General al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, specifice
domeniului nostru de activitate precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor generale stabilite, prin strategia de consolidare
și dezvoltare a IGSU în perioada 2017-2019, aprobată prin OMAI nr. 70 din 13.06.2017 emis în baza HGR nr. 951 din
15.12.2016 privind aprobarea Strategiei de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
pentru perioada 2016 – 2025.
Misiunea instituţiei
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã al judeţului Galaţi, este constituit ca serviciu public deconcentrat, în
subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul asigurării managementului situaţiilor de
urgenţă pe tipuri de risc din zona de competenţă.
Misiunea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Galaţi este aceea de a sprijini comunităţile,
cetăţenii şi echipele de răspuns în demersul acestora de a construi, susţine şi perfecţiona capacităţile necesare
protecţiei şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, de a reduce pe cât posibil vulnerabilitatea comunităţilor la riscurile la care
sunt expuse.
Obiectivele inspectoratului sunt orientate către reducerea substanţială a pierderilor de vieţi omeneşti,
protejarea sănătăţii şi bunurilor populaţiei, limitarea pierderilor economice şi protejarea mediului înconjurător, obiective
care impun o abordare activă şi integrată a continuităţii procesului de creştere a capacităţii operaţionale şi de răspuns a
inspectoratului.
Ţinând cont de riscurile de producere a situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor, experienţa în prevenire, protecţie,
limitare/impact, răspuns şi refacere, resursele la dispoziţie, caracterul complex al managementului situaţiilor de urgenţă
este necesarã implicarea tuturor instituţiilor şi a comunităţilor în acest efort.
Obiectivul fundamental al instituţiei
Obiectivul fundamental al activităţii desfăşurate în perioada analizată, a vizat eficientizarea acţiunilor de
prevenire şi gestionare a tuturor situaţiilor de urgenţă la nivelul zonei de competenţă, sens în care s-au întreprins acţiuni
pentru:
 creşterea rezilienţei societăţii civile, faţă de producerea dezastrelor naturale şi asigurarea unui răspuns
prompt şi eficient al forţelor de intervenţie;
 o abordare cuprinzătoare a managementului situaţiilor de urgenţă, la nivelul judeţului Galaţi;
 reducerea timpilor de răspuns la intervenţii;
 eficientizarea acţiunilor preventive prin implementarea conceptului de securitate la incendiu în acord cu
cerinţele reglementărilor europene actuale;
 gestionarea cu maximă eficienţă a tuturor resurselor;
 îmbunătăţirea cooperării şi colaborării interinstituţionale;
 intensificarea expunerii mediatice, menţinerea şi creşterea imaginii pozitive a inspectoratului în mass-media;
 implicarea şi responsabilizarea autorităţilor locale în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
În domeniul activităţii preventive
1. Principalele obiective şi direcţii de acţiune ale inspecţiei de prevenire pentru anul 2018.
Inspecţia de prevenire şi-a desfăşurat activitatea având ca obiectiv general creşterea nivelului de protecţie a
vieţii oamenilor, a proprietăţii publice şi private împotriva efectelor incendiilor, dezastrelor şi a accidentelor.
Astfel, la planificarea şi executarea activităţilor preventive stabilite pentru anul 2018 s-au avut în vedere
următoarele obiective specifice şi direcţii de acţiune pentru îndeplinirea acestora:
Prevenirea situaţiilor de urgenţă
a) Perfecţionarea personalului din cadrul inspecţiei de prevenire în privinţa cunoaşterii şi aplicării actelor
legislative, procedurilor specifice, ghidurilor şi reglementărilor tehnice în domeniu;
b) Creşterea calităţii controalelor de prevenire executate;
c) Completarea şi actualizarea evidenţelor nominale şi statistice specifice inspecţiei de prevenire;
d) Efectuarea controalelor de preventive în conformitate cu precizările Ordinelor IGSU ;
e) Consolidarea activităţii de supraveghere a pieţei;
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f) Continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventiv;.
g) Colaborarea cu structurile de răspuns şi de pregătire pentru îmbunătățirea efortului preventiv, prin activităţi
desfăşurate în comun, în acţiunile de recunoaştere/verificare/pregătire/informare executate.
Prevenirea dezastrelor
a) Intensificarea cooperării între autorităţile publice competente la nivel judeţean în scopul implementării
prevederilor Legii nr. 59/2016 privind pericolul producerii accidentelor majore în care sunt implicate substanţe
periculoase, precum şi legislaţiei subsecvente.
Avizare/autorizare
a) Continuarea demersurilor pentru reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de
securitate la incendiu şi/sau autorizaţie de protecţie civilă;
b) Reducerea numărului de clădiri cu destinaţia de unităţi de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie de
securitate la incendiu.
2. Analiza modului în care activitatea de prevenire şi-a atins obiectivele stabilite în corelare cu situaţia
operativă.
Pentru anul 2018 obiectivele principale ale inspecţiei de prevenire au fost concentrate în scopul desfăşurării
activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă, preponderent la unităţile administrativ teritoriale, instituţiile publice,
operatori economici cu risc mare şi foarte mare de incendiu, la obiective în care s-au desfăşurat activităţi socioeconomice şi culturale la care au participat un număr mare de persoane sau la care, cu prilejul activităţilor anterioare, au
fost depistate deficienţe grave şi/sau numeroase nereguli în aplicarea legislaţiei specifice, exemplificăm astfel: săli de
spectacole şi întruniri, spitale, şcoli, unităţi hoteliere, mari magazine şi depozite comerciale, unităţi de cult, muzee,
biblioteci, alte unităţi cu mare afluenţă de public, cât şi spre cele mai importante şi vulnerabile sectoare de activitate
industrială din zona de competenţă.
Drept urmare, vizând măsurile stabilite, în anul 2018 pentru clădiri de învățământ au fost emise 4autorizații și
17avize de securitate la incendiu.
Cu toate acestea, numărul unităților de învățământ și implicit de clădiri din administrarea acestora în anul 2018
a crescut, diferența fiind reprezentată în cele mai multe cazuri de unitățile de învățământ la care în acest an s-au
efectuat modificări constructive şi modernizări la sistemele de încălzire, fiind luate în evidență la sfârșitul anului 2018 un
număr de 33 unități de învățământ cu personalitate juridică, care dețin 45 de clădiri pentru care trebuie obținută
autorizația de securitate la incendiu, respectiv clădiri pentru 6 licee, 22 școli și 17 grădinițe.
Exercitarea autorităţii statului realizată la nivelul I.S.U.J. Galaţi prin activitatea inspecţiei de prevenire s-a
materializat în anul 2018 prin inspecţii şi controale individuale, colective, dar şi prin acţiuni de controale tematice
inopinate.
Au fost planificate şi desfăşurate 864 inspecţii de prevenire, controale de fond şi tematice, prin acţiune colectivă
sau individuale şi audituri de supraveghere la: 22 obiective de investiţii, 315 operatori economici, 335 instituţii, 56
localităţi, 9 obiective supuse controlului activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate
substanţe periculoase, 2 la alte obiective cu surse de risc, 48 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, 2 servicii
private pentru situaţii de urgenţă, 9 servicii private pentru situaţii de urgenţă constituite ca şi societăți comerciale, 47
audituri de supraveghere, precum şi 19 controale inopinate pentru verificarea instituirii permanenţei la unităţile
administrativ teritoriale pe timpul fenomenelor meteorologice periculoase, pe timpul cărora au fost constatate 2005
deficienţe, cauze generatoare de incendii cât şi alte încălcări de la norme în domeniul situaţiilor de urgenţă, fiind
înlăturate operativ 568 dintre acestea.
Urmare a controalelor executate, inspectorii au aplicat un număr de 1311 avertismente şi un număr de 127
amenzi în cuantum de 513.704 lei.
Vizând obiectivele propuse pentru anul 2018, au fost organizate acţiuni de control tematic inopinat la unităţi cu
afluenţă mare de persoane (cluburi, baruri, discoteci), obiective puse în funcțiune fără autorizației de securitate la
incendiu și alte unități de interes din punct de vedere a protecției sociale cum sunt unităţi sanitare, servicii private pentru
situaţii de urgenţă şi operatori economici cu un număr însemnat de salariaţi, precum şi pentru verificarea instituirii
permanenţei la unităţile administrativ teritoriale pe timpul fenomenelor meteorologice periculoase.
La obiectivele care prin complexitate, dimensiune şi concentrare a factorilor de risc sunt considerate a fi mai
importante la verificările efectuate, pe lângă inspectorul desemnat, au mai participat, după caz, inspectorul şef, prim
adjunct al inspectorului şef, şefului inspecţiei de prevenire sau adjunctul acestuia.
Pe segmentul avizare-autorizare, în anul 2018 a fost aprobată eliberarea unui număr de 98avize şi
34autorizaţii privind realizarea cerinţei fundamentale securitatea la incendiu, implicit a criteriilor de performanţă privind
securitatea la incendiu specifice pentru învăţământ, comerţ, birouri, turism, cult, cultură, producţie/ depozitare.
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Din acestea 10 autorizații de securitate la incendiu au fost eliberate pentru obiective care au fost puse în
funcțiune fără autorizație de securitate la incendiu, identificate până la sfârșitul anului 2017 și pe parcursul anului 2018
conform evidențelor deținute la nivelul inspecției de prevenire.
De asemenea, a fost aprobată eliberarea 1aviz de securitate la incendiu pentru amplasare în parcelă, 5
avize de protecție civilă în vederea realizării adăposturilor de protecție civilă în subsolurile construcțiilor noi, 7 acorduri
pentru organizare jocuri de artificii cu produse pirotehnice și 6 puncte de vedere la PUG, PUZ și PUD.
Din numărul total de 519 solicitări în urma verificării documentaţiilor primite spre avizare / autorizare, un număr
de 175 documentaţii au fost returnate ca necorespunzătoare, precizându-se şi cauzele respingerii, concomitent fiind
emise un număr de 176adrese de neîncadrare în prevederile legii și 17 adresepentru completare documente lipsă în
vederea emiterii avizelor sau autorizațiilor solicitate.
Sursele biologice generatoare de epidemii sau epizootii identificate la nivelul judeţului sunt unităţile spitaliceşti,
laboratoarele D.S.P. Galaţi şi D.S.V.S.A. Galaţi, fermele de animale, unităţile de cercetare faună, etc.
Pe timpul îndeplinirii activităților specifice, precum și în urma solicitărilor adresate în scris sau consemnate în
registru, inspectorii au fost acordat un număr de 954 de asistențe tehnice de specialitate pe segmentul avizareautorizare, prevenirea incendiilor sau prevenirea dezastrelor.
De asemenea, inspectorii și-au îndeplinit atribuțiunile specifice în 61 de participări în comisii, respectiv 44 în
comisiile de analiză tehnică din cadrul APM Galați, 7 în comisiile tehnice de urbanism și 10 în comisii de recepție la
terminarea lucrărilor.
În anul 2018 cadrele inspecţiei de prevenire au efectuat 559 exerciţii de evacuare în caz de incendiu și 199
deexerciţii de alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă în situații de protecție civilă, din care 143 respectiv 32
prin activități inopinate, precum și 64 de aplicații și exerciții de intervenție cu serviciile voluntare și private pentru situații
de urgență, din care 11 fiind desfășurate prin activități inopinate.
Inspecţia de prevenire, în anul 2018, a soluţionat 57 sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor, activitatea de
rezolvare desfăşurându-se corespunzător, în termenele legale, cu responsabilitate şi obiectivitate. În cazurile în care
sesizările au intrat în competenţa serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, componenta preventivă a acestora a
fost implicată în cercetarea la faţa locului, precum şi în desfăşurarea unor acţiuni preventive ulterioare.
3. Analiza sancţiunilor contravenţionale aplicate, distinct pe domenii: avizare-autorizare, prevenirea
incendiilor și prevenirea dezastrelor
Situaţia sancţiunilor aplicate pe timpul controalelor executate în anul 2018 este prezentată în tabelul următor:
Încasate
conf. PV
Domeniul /
Subdomeni
ul

Prevenirea
incendiilor
Avizare
autorizare
Prevenirea
dezastrelor

TOTAL

Tip
sancţiune
contraven
ţională

Amendă
Avertism.
Amendă
Avertism.
Amendă
Avertism.
Sancţiune
compleme
ntară
Amendă
Avertism.

Nr.
Sancţi
uni

În 48
ore

În
15
zil
e

91
1159
29
72
7
80

71
12

20
17

-

-

-

127
1311

90
0

37
0

Pentru care s-a făcut plângere în
termen legal
Soluţionate
În
favoarea
contravenient
În
T
Pe favo
ului
ot
rol area
Anulate
al
unită To pentru
ţii
tal viciu de
formă
-

Transmi
se către
organel
e
în
drept
pentru
executar
e
-

7

-

-

-

-

-

-

Valoare
totală
amendă
aplicată
(mii lei)

Total
încasat
(mii lei)

82.604
430.000

64.477,5
97.512,5

1.100

225

-

-

513.704
0

162.215
0

4. Concluzii şi greutăţi întâmpinate în activitatea preventivă desfăşurată
Principalele disfuncționalități manifestate la Inspecția de prevenire în anul 2018 au fost:
 pe segmentul Prevenirea incendiilor
 deficitul de personal din cadrul Compartimentului Control şi Activităţi Preventive din cadrul Inspecţiei de
Prevenire, fiind ocupate, în general pe parcursul anului 2018, din 11 funcții prevăzute (cu 5 ofițeri, 5 subofițeri și 1
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funcționar civil) doar 6 funcții (3 ofițeri, 2 subofițeri și 1 funcționar civil), aspecte ce s-au reflectat direct în volumul de
muncă ce revine compartimentului pentru a menţine la un nivel corespunzător eficienţa inspecţiei de prevenire;
 experienţa privind activitatea în Inspecţia de Prevenire a persoanelor nou încadrate având în vederedinamica
personalului din ultimii 2 ani;
 pe segmentul Prevenirea dezastrelor
 finalizarea elaborării tuturor procedurilor şi metodologiilor prevăzute în prevederile Legii nr.
59/2016privind controlul asupra accidentelor major în care sunt implicate substanțe periculoase, necesare domeniilor de
competenţă aferente inspecţiei de prevenire;
 conformarea la criteriile de performanță asociate, potrivit prevederilor din O.M.A.I. nr. 96/2016, privind
organizarea, funcționarea și dotarea serviciilor de urgenţă voluntare şi private, avându-se în vedere şi termenele
ulterioare de prorogare adoptate referitor la avizarea serviciului și a sectorului de competenţă;
 existenţa de UAT - uri care nu au încadrate distinct, cu personal angajat, funcţiile de şef serviciu
voluntar pentru situaţii de urgenţă şi conducător autospeciale,funcţiile respective fiind ocupate cu personal care
îndeplineşte aceste atribuţii prin cumul;
 lipsa unei dotări suficiente pe tipuri de riscuri la nivelul UAT - urilor cu mijloace pentru intervenţie în cazul
producerii unor situaţii de urgenţă, potrivit criteriilor de performanţă aferente serviciilor de urgenţă voluntare.
 gradul de implicare redus al autorităților administrației publice locale în ceea ce privește finanţarea în
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul UAT – urilor.
 pe segmentul Avizare/autorizare
 calitatea precară a documentațiilor tehnice depuse în vederea emiterii avizelor/ autorizațiilor de securitate la
incendiu sau protecție civilă, aspect care conduce la creșterea volumului de muncă privind soluționarea documentației;
 lipsa unui spațiu adecvat pentru desfășurarea în bune condiții a activității de avizare-autorizare de către
inspectorii de prevenire, ținând cont că, acordarea asistenței tehnice de specialitate se acordă în același birou.
PROTECŢIA CIVILĂ
Control riscuri la dezastre
Pe segmentul prevenirea dezastrelor în anul 2018 inspecția de prevenire a avut ca obiectiv specific
Intensificarea cooperării între autorităţile publice competente la nivel judeţean în scopul implementării prevederilor Legii
nr. 59/2016 privind pericolul producerii accidentelor major în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi
legislaţiei subsecvente.
Astfel, la începutul anului 2018 a fost elaborat un plan comun de inspecţii pentru amplasamentele ce intră sub
incidenţa legii, în colaborare cu autoritatea competentă cu atribuții de inspecţie, Comisariatul Judeţean Galaţi al Gărzii
Naţionale de Mediu (CJGNM Galați). Realizarea sistemului de inspecţii s-a bazat pe evaluarea generală a problemelor
de securitate relevante pentru fiecare amplasament în parte şi amplasamente sub incidența efectului de domino, inclusiv
frecventa vizitelor conform prevederilor legale în vigoare.
Pentru anul 2018 au fost executate 9 inspecţii la operatorii economici clasificaţi. Toţi operatorii economici au
fost inspectaţi cel puţin o dată pe an, în conformitate cu prevederile Legii nr. 59/2016, de către o comisie formată din
reprezentanţi ai ISUJ Galaţi, CJGNM şi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi (APM Galați).
De asemenea, ISUJ Galați, APM Galați şi CJGNM Galați, în anul 2018, au planificat, organizat şi desfăşurat 2 exerciţii
de testare a planurilor de urgenţă externă, cu efect domino, la grupurile de amplasamente în care riscul ori
consecințele uni accident major pot crește din cauza poziției geografice și a proximității unor astfel de amplasamente,
În domeniul protecţiei nucleare, biologice, radiologice şi chimice au fost vizate măsurile menite să realizeze
protecţia populaţiei sau a salariaţilor pe timpul conflictelor armate dar şi pe timp de pace împotriva efectelor surselor
radiologice utilizate în tehnologiile curente, a surselor chimice generate de substanţele chimice toxice industriale ori a
surselor biologice generatoare de epidemii sau epizootii.
Identificarea surselor de risc nuclear şi radiologic s-a realizat în colaborare cu Comisia Naţională pentru Controlul
Activităţilor Nucleare, responsabilul pe zona Galaţi-Brăila fiind identificate 7 instituţii și operatori economicii care deţin
surse de radiaţii şi prezintă risc radiologic, respectiv: Arcelor Mittal Galați SA, Administraţia Fluvială Dunarea de Jos
Galați, D.S.P. Galaţi – Laboratorul Igienă a Radiaţiilor Ionizante, Nedistructiv SRL, Spitalul Judeţean Galaţi - Laboratorul
de Telecobaltoterapie, D.S.V.S.A. Galaţi, ANAF- B.V.F. Giurgiuleşti.
În judeţul Galați îşi desfășoară activitatea 3operatori cu risc chimic, fără a fi luaţi în considerare operatorii aflaţi
sub incidenţa Legii 59/2016, aceştia fiind: APA CANAL SA, Fabrica de bere MARTENS SA Galați şi Fabrica de ulei
PRUTUL SA Galaţi.
În domeniul operativ
În judeţul Galaţi sunt constituite, conform O.G. nr. 21/2004, aprobată prin Legea nr.15 / 2005, privind Sistemul
Naţional al Managementului Situaţiilor de Urgenţă, următoarele structuri:
- Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
- 2 comitete locale pentru situaţii de urgenţă la municipiile Galaţi şi Tecuci;
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- 2 comitete locale pentru situaţii de urgenţă la oraşele Bereşti şi Tg. Bujor;
- 61 comitete locale pentru situaţii de urgenţă la comune;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă – serviciu profesionist în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă;
- 89 celule de urgenţă la operatorii economici.
Conducerea şi punerea în aplicare a măsurilor de protecţie civilă se realizează din 5 puncte de comandă ale
judeţului, municipiilor, oraşelor şi operatorilor economici importanţi, precum şi din locurile de conducere, care dispun de
dotarea tehnică prevăzută în instrucţiuni, precum şi de materiale şi mijloace necesare pentru protecţia prin adăpostire,
înştiinţare, avertizare, alarmare, deblocare-salvare şi prim ajutor medical.
Pentru asigurarea realizării măsurilor prevăzute în planurile de intervenţie pentru situaţii de urgenţă,
inspectoratul poate utiliza un sistem de înştiinţare şi alarmare care asigură înştiinţarea tuturor autorităţilor publice,
instituţiilor, operatorilor economici, formaţiunilor de protecţie civilă şi populaţiei şi cuprinde 7 centrale de alarmare
publică, 150 sirene electronice, 4 sirene dinamice cu aer comprimat, 193 sirene electrice de alarmare publică de 5,5 kW
, 3 kW şi 0,75 kW.
Personalul din cadrul inspecţiei de prevenire pe timpul controalelor de prevenire efectuate au verificat modul de
menţinere în stare operativitate a sistemelor de alarmare publică, respectiv pentru:
- 7 centrale de alarmare în Galaţi, Tecuci, Brăhăşeşti, Drăgăneşti şi S.C. ArcelorMittal S.A. Galaţi)
- 193 de sirene electrice (122 în sistem centralizat din care: 65 la nivelul municipiului Galaţi, 38 la nivelul S.C.
ArcelorMittal S.A. Galaţi, 13 la nivelul municipiului Tecuci) şi 71 în sistem necentralizat;
- 136 sirene electronice centralizate amplasate în municipiul Galaţi şi Smârdan - acţionate prin fir, internet sau radio
precum şi în localităţile Tecuci şi Drăgăneşti, Priponeşti, Băleni, Brăhăşeşti, Barcea, Fârţăneşti, Tg. Bujor, Bereşti,
Bereşti Meria, Tuluceşti, Vânători, Umbrăreşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Suceveni, Cudalbi, Smârdan.
- 25 sirene electronice necentralizate în localităţile: Gohor, Negrileşti, Vânători, Oancea, Şendreni, C. Vodă,
Nicoreşti, Tuluceşti, Jorăşti, Bereşti Meria, Costache Negri, Corod, Ghidigeni şi Matca;
- 153 mijloace secundare de alarmare.
ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT
Intervenţie
Activitatea de asistenţa medicală publică de urgenţă în faza prespitalicească a fost asigurată prin
echipajele de prim-ajutor şi terapie intensivă mobilă din cadrul inspectoratului, care au intervenit la un număr de 7497
cazuri, fiind asistate 7109 persoane din care: 6786 de adulţi şi 323 de copii.
Pregătire
O atenție deosebită a fost acordată laturii de pregătire a personalului în acordarea primului ajutor calificat,
efectuarea procedurilor de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare, astfel că, în anul 2018 un număr de 42 subofiţeri
au urmat cursuri la centre de pregătire acreditate (14 cursul de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de
salvare, 23 stagiu de pregătire a cursului de prim ajutor de bază şi 5 cursul de consolidare a cunoştinţelor şi dobândirea
de noi competenţe).
În cadrul formării profesionale continue personalul paramedical a participat la pregătirea practică prin exerciţii
organizate la nivelul unităţii/subunităţii, precum şi la pregătirea prin programe formative necesare îndeplinirii atribuţiilor
postului, care s-au desfăşurat la Centrul de Formare şi Pregătire în descarcerare şi Asistență Medicală de Urgenţă
Galaţi, realizate prin stagii de formare în sistem modular.
MANAGEMENT OPERAŢIONAL
Dispecerizarea situaţiilor de urgenţă
Activitatea principală în plan operaţional s-a axat pe creşterea capacităţii de răspuns, în vederea asigurării unei
reacţii rapide şi oportune pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, intervenţia pentru înlăturarea efectelor
negative ale manifestării tipurilor de risc şi restabilirea stării provizorii de normalitate.
În anul 2018, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Galaţi, a fost apelat prin Sistemul Naţional
Unic pentru Apeluri de Urgenţă în 25.949 situaţii, în medie de 71,1 apeluri pe zi, în creştere faţă de anul 2017 când au
fost un număr 24.007 situaţii, în medie de 66 apeluri pe zi.
Prin compartimentul Monitorizare Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat s-a asigurat preluarea tuturor anunţurilor
despre producerea situaţiilor de urgenţă de la nivelul zonei de competenţă, alertarea pentru intervenţie şi dirijarea către
locul acţiunii în timp oportun a structurilor de intervenţie din raionul cărora s-au produs evenimentele precum şi dirijarea
forţelor proprii şi de cooperare către / şi la locul de desfăşurare a evenimentelor.
Pe parcursul anului 2018 Administraţia Naţională de Meteorologie şi Institutul Naţional de Hidrologie şi
Gospodărire a Apelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române” au emis pentru judeţul Galaţi un număr de 181
informări/ atenţionări/ avertizări meteorologice Cod Galben/Cod Portocaliu, în care au fost prognozate fenomene
meteorologice periculoase.
Urmare a situaţiilor de urgenţă produse şi în urma primirii atenţionărilor sau avertizărilor hidro-meteorologice, au
fost întocmite şi transmise Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă măsuri şi acţiuni ce trebuie întreprinse la nivel
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local, pentru care s-au transmis un număr de 257.720 SMS-uri tuturor factorilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de
urgenţă.
Personalul din dispecerat a întocmit şi transmis rapoarte operative către Centrul Operaţional Naţional şi
Instituţia Prefectului cu privire la acţiunile de intervenţie şi misiunile specifice desfăşurate, iar permanent se
monitorizează evoluţia cotelor şi debitelor râurilor ce traversează judeţul nostru şi ale fluviului Dunărea transmise de
către Sistemul de Gospodărire a Apelor.
În vederea îndeplinirii atribuţiilor, unitatea a cooperat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne,
instituţiile administraţiei publice locale, serviciile deconcentrate şi descentralizate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de
urgenţă, precum şi componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, urmărind realizarea
interoperabilităţii forţelor proprii cu structurile care asigură funcţii de sprijin şi reducerea timpului de răspuns în situaţii de
urgenţă.
Coordonare şi conducere intervenţii
În anul 2018, serviciile profesioniste împreună cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă,
populaţia şi personalul de pe locul de muncă de la operatorii economici, au desfăşurat un număr de 9.749 acţiuni, în
medie 26,7 evenimente/zi, în scădere faţă de anul 2017 când au fost un număr de 11.201 acţiuni, în medie 36,68
evenimente/zi.
În toate aceste acţiuni au fost salvate: 140 persoane (129 adulţi şi 11 copii), 14755 animale şi bunuri în
valoare de 34.152.250 lei.
Echipa pirotehnică a executat un număr de 37 misiuni specifice, din care:
- 34 misiuni de cercetare, identificare, ridicare, transport şi depozitare a muniţiei rămasă neexplodată din
timpul conflictelor militare;
- 3 misiuni de distrugere a muniţiei asanate şi a altor muniţii;
Pe linia intervenţiilor la incendii, s-a constatat o scădere faţă de anul 2017, acest lucru se datorează şi
campaniilor iniţiate de inspectoratul general difuzate prin mass media naţională, implicarea Inspecţiei de Prevenire din
cadrul ISUJ Galaţi în campanii de prevenire şi activităţi de instruire şi a structurilor operative în activităţile de instruire şi
recunoaştere în rândul comunităţilor.
Intervenţii semnificative în anul 2018:
A. Fenomene meteorologice periculoase - căderi masive de zăpadă
În perioada ianuarie – februarie 2018, judeţul Galaţi a fost supus avertizărilor meteorologice COD GALBEN,
COD PORTOCALIU fenomene vizate fiind intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 75…85 km/h, ninsori
însemnate cantitativ şi viscol.
În perioada supusă avertizărilor, la sediul ISUJ Galaţi s-a activat Centrul Judeţean de Conducere şi
Coordonare a Intervenţiilor (CJCCI) ce a monitorizat evoluţia situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele
meteorologice periculoase.
EFECTE PRODUSE
Unităţi administrativ-teritoriale afectate: 7
- localităţi fără curent electric – 7
- reţele de distribuţie afectate: 2
- Căi de comunicaţii rutiere afectate: 3
- drumuri judeţene afectate: 3, cu circulaţie îngreunată pe anumite sectoare de drum: 3
- Au fost afectate un număr de 112 persoane, din care:
- blocate în trafic – 30
- salvate (exclusiv cele asistate medical) - 74
- asistate medical - 8
În baza hotărârii Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi la nivelul judeţului au fost suspendate cursurile unui
număr de 23 unităţi şcolare.
B. Ploi torenţiale şi creşteri de debite
În perioada iunie-iulie 2018, judeţul Galaţi a fost supus avertizărilor meteorologice şi hidrologice, COD
GALBEN, COD PORTOCALIU ce au dus la creşteri semnificative de cote şi debite în bazinele hidrografice Bârlad, Siret
şi Prut.
În zonele afectate, s-a acţionat cu forte şi mijloace proprii pentru:
 evacuarea apei din locuinţele, anexele gospodăreşti şi din curţile inundate de apele
provenite din revărsarea râurilor şi de pe versanţi;
 îndepărtarea aluviunilor de pe terasamentul drumurilor comunale şi săteşti;
 deblocarea rigolelor şi şanţurilor stradale, a podurilor şi podeţelor de pe raza comunei;
 ajutorarea familiilor care au fost afectate de inundaţii, pentru înlăturarea efectelor acestora.
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C.Situaţii de urgenţă generate de epizootii / zoonoze – pesta porcină africană(PPA) şi pesta micilor rumegătoare
(PMR)
Începând cu luna iulie 2018, la nivelul judeţului Galaţi s-a manifestat epidemia de pestă porcină africană fiind
identificate un număr de 18 focare dintre care 3 la Fonduri de Vânătoare şi 15 la gospodării particulare.
CJSU Galaţi s-a întrunit în şedinţe extraordinare de lucru fiind aprobate pentru fiecare focar Planuri de măsuri
la suspiciune şi Planuri de măsuri la confirmare în zonele de protecţie şi cele de supraveghere.
D.Situaţii de urgenţă generate de poluări ape
În data de 25.03.2018 ora 22.00, s-a constatat o pată petrolieră compactă în zona SC Unicom Oil Terminal SA
Galaţi. În urma cercetărilor, s-a constatat că aceasta era o deversare de cca. 100 litri ape de santină în fl. Dunărea,
provenite de la nava LTW Expres, ancorată în dana 48 aparţinând SC Port Bazinul Nou SA Galaţi, acestea fiind
antrenate în zona SC Unicom Oil Terminal SA Galaţi.
În cursul nopţii, Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi, SC Unicom Oil Terminal SA Galaţi, Căpitănia Portului
Galaţi şi STPF Galaţi a intervenit cu şalupa, pentru realizarea unui baraj de retenţie în lungime de 36 m şi cca. 100 kg
material absorbant, pata fiind absorbită de materialul absorbant folosit.
Cooperare interinstituţională
În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a cooperat cu celelalte structuri
ale Ministerului Afacerilor Interne, instituţiile administraţiei publice locale, serviciile deconcentrate şi descentralizate cu
atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, urmărind realizarea interoperabilităţii forţelor proprii cu structurile care asigură funcţii de sprijin şi scurtarea
timpilor de răspuns în situaţii de urgenţă.
În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă sau al stărilor potenţial generatoare de
situaţii de urgenţă, în anul 2018 membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi s-au întrunit în 54
şedinţede lucru (2 şedinţe ordinare, 47 şedinţe extraordinare şi 5 şedinţe extraordinare în sistem videoconferinţă cu
Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă).
În cadrul acestor şedinţe de lucru ale comitetului judeţean, pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe linia
managementului situaţiilor de urgenţă s-au emis un număr de 55 hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Galaţi şi 64 ordine ale prefectului.
Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în Planul de activitate al CJSU Galaţipe anul 2018 şi pentru
desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul judeţului Galaţi, au fost întocmite, analizate şi
aprobate în şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, următoarele planuri de măsuri şi documente
operative:
 Planuri de măsuri
- Planul de măsuri privind supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane la nivelul judeţului
Galaţi;
- Planul de măsuri sanitare veterinare pentru prevenirea introducerii pestei porcine africane in judeţul Galaţi;
- Planul de măsuri de prevenţie pentru Municipiul Galaţi ca urmare a focarului de pestă porcină africană în
Republica Moldova, Raionul Cahul, Localitatea Giurgiulești;
- Planuri de măsuri la suspiciune ca urmare a focarelor de Pestă Porcină Africană - 14;
- Planuri de măsuri la confirmare ca urmare a focarelor de Pestă Porcină Africană - 15;
- Planul de măsuri pentru prevenirea introducerii pestei micilor rumegătoare (PMR) în România şi implicit în
judeţul Galaţi;
- Planul de măsuri pentru controlul bolii la mistreţi în judeţul Galaţi;
- Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe
anul 2018 al judeţului Galaţi;
- Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite pe anul 2018;
- Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi pe anul 2019;
- Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi pentru perioada sezonului rece
2018-2019.
Exerciţii de pregătire şi verificare
Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului, perfecţionarea abilităţilor de conducere şi coordonare, a
deprinderilor practice ale personalului şi verificarea viabilităţii planurilor de răspuns pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă, precum şi a îmbunătăţirii concepţiei de intervenţie, în decursul anului la nivelul zonei de competenţă s-au
desfăşurat 5 exerciţii de cooperare cu tematică diversificată managementul integrat al forţelor de intervenţie pentru:
La nivelul judeţului Galaţi s-au verificat toate cele 355 de sirene de alarmare publică, dintre care 267 sunt în
sistem centralizat iar un număr de 88 sirene în sistem necentralizat (cu acţionare locală).
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Pe lângă exercițiul lunar de înștiințare și 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 anul 2018 s-au executat un număr de 24
antrenamente, prin care s-a urmărit modul de răspuns al comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorilor
economici în diferite situaţii de urgenţă, răspunzându-se în timp util în proporţie de 84% de către comitetele locale şi în
proporţie de 95% în cazul operatorilor economici sursă de risc.
De asemenea, au fost executate 22 exerciţii de alarmare publică cu comitetele locale pentru situaţii de
urgenţă.
În luna martie 2018, pe teritoriul României a fost implementat sistemul RO-ALERT, de către Ministerul
Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi cu suportul tehnic al Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, iar prin Centrul operațional s-au executat testări privind funcționalitatea sistemului.
În luna octombrie 2018, ISUJ Galaţi a participat la exerciţiul SEISM 2018 organizat de IGSU care a avut drept
scop antrenarea structurilor de conducere şi coordonarea intervenţiilor în situaţia producerii unui cutremur de mare
intensitate, în municipiul Bucureşti.
OBIECTIVE PENTRU ANUL 2019
Obiectivele generale ale Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului
Galaţi sunt:
- creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi restabilirea rapidă a stării de normalitate;
- creşterea capacităţii de rezilienţă a comunităţilor;
- îmbunătăţirea pregătirii personalului;
- îmbunătăţirea politicii de personal pentru recrutare, selecţionare, formare şi asigurarea unei evoluţii coerente şi
practicabile în carieră;
- urmărirea implementării şi verificarea respectării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
- asigurarea respectării cu stricteţe a cadrului legal de reglementare a activităţilor şi atribuţiilor specifice inspectoratului
conform prevederilor legale în vigoare, atât pe linia prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, cât şi pe linia
îndeplinirii activităților specifice în domeniul financiar contabil, psihologie, secretariat şi relaţii publice.
Obiectivele principale ale Centrului Operaţional avute în vedere pentru anul 2019 vor fi orientate spre
următoarele activităţi:
- actualizarea documentelor operative existente în dispeceratul inspectoratului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
pe tipuri de risc (planuri de acţiune, intervenţie, cooperare, protocoale) și a capabilităţilor existente la nivelul judeţului
necesare monitorizării şi gestionării situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc identificate;
- perfecţionarea procedurilor de lucru privind gestionarea eficientă a platformelor informatice specifice monitorizării
situaţiilor de urgenţă şi raportării evenimentelor și acţiunilor din domeniul de competenţă și asigurarea calităţii
dispecerizării resurselor;
- reevaluarea criteriilor de performanţă referitoare la mărimea şi particularităţile zonei de competenţă, categoriile şi
tipurile de riscuri potenţiale, precum și pentru reorganizarea raioanelor subunităţilor de intervenție;
- desfăşurarea mai multor activităţi de verificare şi recunoaşteri în teren pentru culegerea şi prelucrarea datelor
specifice tipurilor de risc şi actualizarea evidenţelor operative precum şi pentru controale tematice/inopinate la
subunităţile de intervenţie.
Obiectivele principale ale Inspecţiei de Prevenire pe anul 2019 au în vedere, în principal, corelarea cu
obiectivele și direcțiile de acțiune stabilite prin Concepția generală privind desfășurarea activităților de prevenire a
situațiilor de urgență în anul 2019 care, pe de o parte, să se subsumeze celor prevăzute în Concepția generală şi, pe de
altă parte, să fie adaptate la specificitatea zonei de competență.
Astfel, la planificarea şi executarea activităţilor preventive stabilite pentru anul 2019 s-au avut în vedere
următoarele obiective şi direcţii de acţiune pentru îndeplinirea acestora:
-

-

Obiective pe linia Prevenirii situaţiilor de urgenţă
Creşterea calităţii controalelor de prevenire executate prin îmbunătățirea capacității personalului din cadrul
inspecţiei de prevenire de identificare a neregulilor/ abaterilor de la normele de prevenire a situațiilor de urgență,
precum și materializarea acestora în documentele de control;
Completarea şi actualizarea sistematică a evidenţelor nominale şi statistice specifice inspecţiei de prevenire;
Organizarea și desfășurarea activității preventive pentru anul 2019 în concordanță cu precizările Ordinelor IGSU;
Colaborarea cu structurile de răspuns şi de pregătire pentru îmbunătățirea efortului preventiv, prin activităţi
desfăşurate în comun, în acţiunile de recunoaştere/verificare/pregătire/informare executate;
Continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventivă în sensul schimbării abordării activității
de informare preventivă prin desfășurarea de acțiuni în teren mai aproape de populație și de comunitățile locale.
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Obiective pe linia Prevenirii dezastrelor
- Intensificarea cooperării între autorităţile publice competente la nivel judeţean în scopul implementării prevederilor
Legii nr. 59/2016 privind pericolul producerii accidentelor major în care sunt implicate substanţe periculoase,
precum şi legislaţiei subsecvente.
Obiective pe linia Avizării/autorizării
- Continuarea demersurilor pentru reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate
la incendiu şi/sau autorizaţie de protecţie civilă;
- Reducerea numărului de clădiri cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie de securitate la
incendiu
- Consolidarea activităţii de supraveghere a pieţei prin planificarea și desfășurarea activității de audit de
supraveghere la persoanele autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor și
intensificarea controalelor la obiective de investiții.
Obiectivele principale ale Serviciului pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţiloravute în vedere pentru
anul 2019 vor fi orientate spre următoarele activităţi:
- consolidarea capacităţii de pregătire a persoanelor cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
- consolidarea rolului de instituţie responsabilă cu formarea personalului serviciilor voluntare şi private pentru situaţii
de urgenţă precum şi de instituţie care avizează sectorul de competenţă şi dotarea serviciilor voluntare şi private;
- perfecţionarea gradului de profesionalizare a personalului operativ prin intensificarea pregătirii de specialitate.
Obiectivele principale ale Centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţăavute în
vedere pentru anul 2019 vor fi orientate spre creșterea nivelului calitativ al cursurilor şi intensificarea cooperării cu
celelalte structuri din cadrul I.S.U. Galaţi, precum şi cu celelalte centre de formare din ţară.
Obiectivele principale ale Serviciul Logistic pentru anul 2019 sunt:
- menţinerea în stare de operativitate a tehnicii şi materialelor de intervenţie la un nivel de 90 % din totalul tehnicii
aflate în dotarea instituţiei, în vederea îndeplinirii cu succes a misiunilor specifice;
- implementarea proiectului din cadrul programului operaţional POR 2014 - 2020 – POR 2017/3/3.1/B/SUERD/1 Axa
prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1. – în vederea creşterii eficienţei energetice a clădirilor sediului instituţiei;
- îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi dotare în vederea creării unui ambient optim în desfăşurarea activităţilor prin
continuarea Programului Managementul Riscului la Dezastre finanţat prin Banca Mondială, prin demolarea şi
reconstruirea sediului Secţiei de Pompieri Tecuci şi includerea în cadrul acestui program a sediului Gărzii de
intervenţie nr. 2 Bereşti;
- finalizarea obiectivului de investiţii „Branşament gaze naturale, centrală termică pe gaze naturale, instalaţie
interioară de încălzire şi apă caldă menajeră la sediul Gărzii de intervenţie nr. 2 Iveşti” prin efectuarea la termenul
stabilit a proiectării şi executării lucrărilor de arhitectură;
-

Obiectivele principale ale Serviciului Resurse Umane pentru anul 2019 sunt:
asigurarea unui nivel corespunzător de ocupare cu personal a posturilor prevăzute în statul de organizare şi
acordarea unor drepturi de personal şi salariale, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
gestionarea datelor privind regimul disciplinar în acord cu prevederile regulamentelor militare în vigoare;
întocmirea dosarelor de pensie de serviciu, de invaliditate, de urmaş, pentru personalul care beneficiază de acest
drept;
dezvoltarea pregătirii personale şi profesionale a personalului, în vederea asigurării îndeplinirii atribuţiilor
corespunzător cerinţelor postului, precum şi a evoluţiei în carieră a personalului;
prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor la locul de muncă.
Obiectivele principale ale Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia informaţiei pentru anul 2019 sunt:
- conectarea tuturor subunităților la rețeaua de date neclasificată;
- asigurarea funcţionării sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, în condiţiile unor bugete mici şi diminuării
rezervelor de piese de schimb şi materiale existente;
- pregătirea personalului care încadrează compartimentul CTI, prin cursuri de specializare.

Obiectivul principal al Compartimentului Control pentru anul 2019 este eficientizarea fluxului de informaţii aferent
analizei, verificării şi măsurării cantitative şi calitative a performanţelor, sarcinilor sau lucrărilor.

115

Protecţia mediului înconjurãtor

 Agenţia de Protecţie a Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat. APM Galaţi emite
acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele stabilite prin H.G. nr. 1000/2012 şi prin
alte acte normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului şi îndeplineşte la nivelul judeţului Galaţi atribuţiile ANPM.
 Execuţia bugetară la nivelul anului – încadrarea în prevederile bugetare
În anul 2018 A.P.M. Galaţi a gestionat un buget de 3112,42 mii lei:
Cheltuieli de personal
2656,41 mii RON
99,72 %
Cheltuieli bunuri si servicii
329,01 mii RON
99,41 %
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 (PLAM)
PLAM Galaţi 2018-2022 a fost finalizat în luna iulie 2018 și a obţinut acordul Agențíei Naționale pentru Protecția
Mediului. Materialul a fost prezentat în şedinţele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Galaţi, fiind
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galaţi nr. 256/29.11.2018.
 Implementarea la nivel judeţean a planurilor şi programelor finanţate din bugetul de stat
În conformitate cu protocolul semnat între Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Administraţia Fondului pentru
Mediu, pe parcursul anului 2018 reprezentanţii A.P.M. Galaţi au participat la derularea Programului privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire, numit “Casa Verde” persoane fizice.
Până în octombrie 2018, beneficiarii programului au depus 193 dosare de decontare pentru proiecte realizate în valoare
totală de 1.164.615 lei, în vederea obţinerii finanţării de la A.F.M.
 Asigurarea accesului la informaţia de mediu şi implicarea în procesul de educaţie
Activităţi/ An
2017
2018
Acţiuni de conştientizare/Lecţii educative
27/11
15/10
Parteneriate educaţionale/Protocoale de colaborare
23/1
24/1
Informări de presă/ Interviuri
6
3
Solicitări de informaţii
324
201
Petiţii/Sesizări
25
24
 Obiective specifice
 Domeniul deşeuri



În vederea întocmirii rapoartelor statistice la nivel european (CE/ EUROSTAT), au fost introduse în baza naţională
privind deşeurile datele transmise de către 172 generatori de deşeuri, 32 operatori de salubritate, 13 operatori ai
instalaţiilor de tratare a deşeurilor, 36 de operatori economici autorizaţi pentru colectarea diferitelor tipuri de deşeuri și de
către 6 operatori ai staţiilor de epurare orăşeneşti din județul Galați (în 2018 a scӑzut nr. de operatori față de cei care au
raportat în anul 2017).



Depozitul ecologic Tirighina deservește municipiul Galați și comunele Smârdan, Vânători, Tulucești, Șendreni și
Braniștea. La sfârșitul anului 2018, gradul de ocupare al acestui depozit era de aproximativ 76%.



Începând cu 16 iulie 2017, activitatea de depozitare în cadrul depozitului neconform Rateș-Tecuci a fost sistată.
Astfel, în anul 2018, deșeurile generate de 56 de comune şi 3 oraşe din judeţul Galaţi au fost transportate şi eliminate la
depozitele ecologice din localitatea Muchea, judeţul Brăila şi din localitatea Roşieşti, judeţul Vaslui, dar şi la depozitul
ecologic Tirighina. Din acest motiv, cantitatea de deşeuri generate și depozitate la depozitul ecologic Tirighina a crescut
cu aproximativ 7% faţă de anul 2017.



În 2018, în judeţul Galaţi au fost înregistraţi 110 agenţi economici autorizaţi pentru colectarea diferitelor tipuri de
ambalaje (față de 169 în 2017) şi 7 agenţi economici care deţin instalaţii de reciclare autorizate (față de 6 în 2017).
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În ceea ce priveşte extinderea sistemului de colectare selectivă la nivelul judeţului Galaţi, în 2018, în 49 de comune
din judeţ funcţioneazӑ puncte de colectare selectivă a deşeurilor în principal de tip plastic, hârtie şi carton (cu 8 comune
mai mult decât în anul 2017).



În anul 2018, au fost aprobate 74 de formulare de transport deşeuri periculoase, cu 15 mai puţine decât în 2017. Au
fost transportate mai multe deşeuri periculoase decât în anul 2017 către instalaţii de valorificare/eliminare din judeţul
Galaţi, şi anume 8557 t faţă de 5899 t.
 Domeniul conservării naturii
În judeţul Galaţi sunt declarate 17 arii naturale protejate de interes național, 19 situri de importanță comunitară și Parcul
Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (8247ha), administrate de custozi și ANANP(Agenția Națională a Ariilor Naturale
Protejate).
 Domeniul reglementări
Au fost optimizate activităţile de emiterea actelor de reglementare şi s-au aplicat procedurile specifice şi legislaţia de
mediu în vigoare:
Acte de reglementare/ Activităţi specifice/ An
2017
2018
Solicitări acte de reglementare
3466
4277
Acte de reglementare emise
3350
3933
Acte de reglementare anulate/suspendate
18/2
11/1
Organizare şedinte CAT/CSC
51/24
51/35
Dezbateri publice
7
9
Verificări amplasamente
605
650
Verificări pentru conformarea cu prevederile AIM
13
9
Acţiuni de verificare a implementării Directivei SEVESO
7
7
 Domeniul controlul poluării industriale
În judeţul Galaţi au fost inventariate 15 instalaţii ce intră sub prevederile Directivei IED, autorizate după cum urmează:



5 instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor: SC VANBET SRL – ferma Buceşti, comuna Iveşti, SC AVICOLA
SA BUZĂU - ferma 7 Tuluceşti, SC CONDOR SA Matca, SC VANBET SRL – ferma Furcenii Noi, com. Cosmeşti, SC
VANBET SRL – ferma Movileni;





1 instalaţie pentru fabricarea zahărului : SC SORGSIR SRL (fosta SC ZAHĂRUL LIEŞTI SA);
2 instalaţii cu profil chimic : SC PROFILAND SRL, SC LINDE GAS SRL;

1 instalaţie de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MW : SOCIETATEA ELECTROCENTRALE
GALAŢI SA;



3 instalaţii cu profil de producţie si prelucrarea metalelor: SC ARCELORMITTAL GALAŢI SA, SC DAMEN
SHIPYARDS, SC PROFILAND STEEL SRL;



1 instalaţie cu profil incinerare deşeuri periculoase:SC DECINERA SA (în cursul anului 2017 instalaţia de incinerare
nu a funcţionat).



2 instalaţii cu profil tratare deşeuri periculoase şi depozitare deşeuri nepericuloase : SC OMV PETROM SA – staţia
de bioremediere şi depozit deşeuri nepericuloase Smârdan, Serviciul Public ECOSAL Galaţi–depozit de deşeuri
nepericuloase.
 Domeniul zgomot ambiant
În vederea îndeplinirii obligaţiilor de raportare ale României la Comisia Europeană, conform Directivei 2002/49/CE,
transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 321/2005 republicată, A.P.M. Galaţi a îndeplinit obligaţiile care îi revin,
respectiv:
 verificarea şi analizarea criteriilor utilizate la elaborarea „Planului de acţiune destinat gestionării zgomotului şi a
efectelor acestuia pentru Portul Galaţi’’, realizat de către C.N. Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. şi
transmiterea către Ministerul Mediului a proceselor verbale încheiate de către Comisia constituită în conformitate cu
Ordinul comun M.M.SC/MS nr. 1311/861/2013. Planul de acţiune a fost aprobat prin Ordinul nr. 1536/02.10.2018 al
ministrului transporturilor, publicat în M.O. nr. 867/12.10.2018;
 analizarea şi evaluarea ,,Hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor aferente acestora pentru căile ferate din
interiorul aglomerării Galaţi”, realizate de către C. N. Căi Ferate „CFR” S.A. şi transmiterea către Ministerul Mediului
a proceselor verbale încheiate de către Comisia constituită conform Ordinului M.M.SC nr. 673/18.04.2013.
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 Domeniul monitorizare integrată a factorilor de mediu
 Supravegherea calităţii aeruluis-a realizat prin intermediul a 5 staţii automate de monitorizare, amplasate la nivelul
municipiilor Galaţi (4) și Tecuci (1).
În 2018, nu s-au ȋnregistrat depǎșiri al valorilor limită/ţintǎ, conform Legii privind calitatea aerului înconjurător nr.
104/2011 cu modificǎrile ulterioare, cu excepţia ozonului la care s-au înregistrat 12 depăşiri, datorate fenomenului de
inversiune termicǎ specificǎ perioadelor reci, precum şi condiţiilor meteo deosebite ȋn perioadele calde, care au favorizat
producerea și acumularea ozonului, ȋn condiţii de calm atmosferic, precum şi a pulberilor în suspensie PM10 la care s-au
înregistrat 17 depăşiri, datorate activităţilor desfăşurate în imediata vecinătate a staţiilor (demolare chioșcuri stradale staţia GL1, arderea vegetaţiei și modernizarea strǎzilor - staţiile GL3 și GL2, lucrǎri de construcţii) care au favorizat
reţinerea poluanţilor la sol. Nu s-a depǎșit numărul maxim permis pe punct de prelevare, într-un an calendaristic,
respectiv de 25 de ori la ozon şi 35 ori la PM10.
 Supravegherea calităţii apei și a solului
Evaluarea calităţii acestor factori de mediu s-a realizat conform programului de monitorizare al Laboratorului APM Galaţi
pentru anul 2018, precum şi la solicitarea agenţilor economici pentru conformarea cu actele de reglementare. Probele
analizate s-au ȋncadrat ȋn limitele admisibile prevăzute ȋn legislaţia ȋn vigoare.
 Supravegherea radioactivităţii mediului
La nivelul judeţului Galaţi, radioactivitatea mediului se monitorizează permanent prin măsurători beta globale specifice
de aerosoli atmosferici, depuneri atmosferice totale şi precipitaţii atmosferice, apă brută, sol şi vegetaţie, precum şi prin
măsurători automate de doză gamma absorbită în aer.
Activităţile specifice beta globale şi doză gamma externă determinate în cursul anului 2018, nu au depășit limitele de
atenţionare stabilite de CNCAN.
 Supravegherea zgomotului ambiant
Reţeaua de monitorizare a zgomotului ambiental este formată din 19 puncte de monitorizare, repartizate astfel : artere
rutiere - 11 puncte; parcuri - 4 puncte; pieţe - 4 puncte.
Conform STAS 10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, s-au înregistrat 38
depăşiri ale nivelului de zgomot maxim admisibil, din care 2 la parcuri și 36 la artere rutiere.
Probleme de mediu
 Lipsa unui “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”
În vederea obţinerii acordului de mediu, Consiliul Județean Galați a depus la APM Galați, documentaţia pentru Sistemul
de management integrat al deșeurilor în județul Galați. Proiectul se află în procedură de reglementare.
 Situaţia depozitelor de deşeuri
La depozitul neconform de deşeuri municipale Rateş Tecuci a fost sistată depozitarea deșeurilor începând cu data de
17 iulie 2017.
Din 2017, deşeurile generate de 56 de comune şi 3 oraşe din judeţul Galaţi au fost transportate şi eliminate la depozitele
ecologice din localitatea Muchea, judeţul Brăila şi din localitatea Roşieşti, judeţul Vaslui, dar şi la depozitul ecologic
Tirighina, ceea ce a determinat o creştere a cantitӑţii de deşeuri depozitate la Tirighina, astfel cӑ la sfârşitul anului 2018
gradul de de ocupare al acestui depozit a ajuns la aproximativ 76%.
Depozite industriale nepericuloase aflate în lista de infringement (Curtea Europeană de Justiție Cauza 2012/2007)
În această situaţie se află două depozite de deşeuri industriale aflate în proprietatea SC ELNAV SA respectiv a SC
ISPAT Sidex SA (în prezent, ARCELORMITTAL GALAȚI SA).
-SC Elnav SA se află în procedură de faliment, iar problema închiderii depozitului a fost preluată de lichidatorul judiciar
SIERRA Quadrant care a înaintat la APM Galaţi o solicitare pentru obţinerea acordului de mediu pentru proiectul
“Închiderea depozitului de deşeuri nepericuloase - Halda de zgură”. Proiectul este în procedură de reglementare.
- În cazul SC ISPAT Sidex SA (în prezent ArcelorMittal Galați SA), zgura de pe haldă este procesată în vederea
recuperării fierului vechi de diferite categorii, iar parte din aceasta este valorificată ca subprodus. La sfârşitul anului
2018, procentul de procesare a zgurii de pe haldӑ a fost de 90%.

118

 Comisariatul Judeţean al Gãrzii Naţionale de Mediu
Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu - organ de specialitate al administrației publice, a
acționat potrivit atribuțiilor ce-i revin pentru asigurarea controlului implementării profesioniste, uniforme şi integrate a
politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu cea comunitară în domeniul protecţiei mediului.În
acest sens, în perioada ianuarie – decembrie 2018, Comisariatul Galați al Gărzii Naționale de Mediu a desfășurat:
 588 inspecții planificate;
 765 inspecții neplanificate, care au inclus: 252 inspecții pentru verificarea modului de respectare a condițiilor
impuse în actele de reglementare, 19 inspecții efectuate urmare a autosesizărilor, 79 inspecții pentru cercetarea și
soluționarea sesizărilor și reclamațiilor primite din partea cetățenilor vizând încălcarea actelor normative în domeniu, 2
inspecții pentru investigarea unor accidente cu impact asupra mediului, 225 controale tematice dispuse de Comisariatul
General al Gărzii Naționale de Mediu București, 6 controale pentru identificarea de obiective noi, 4 inspecții pentru
verificarea legalității emiterii actelor de reglementare, 77 inspecții pentru verificarea realizarii măsurilor dispuse anterior,
101 inspecții cu alte autorități;
 acțiuni de educație ecologică desfășurate de Ziua Mediului, de Ziua Naţională aGărzii de Mediu, precum și în
cadrul campaniei Let’s do it Romania! – România curată! si a proiectului „100 pentru 100”,având drept scop promovarea
unei educaţii în spiritul securității mediului, protejarea spațiilor verzi, refacerea ecologică a unor suprafeţe degradate din
fondul forestier, colectarea selectivă a deșeurilor, care să aducă o schimbare de atitudine în comunitatea locală pentru
protejarea naturii.
Activitatea de control
Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu a desfășurat în perioada analizată un numar total de
1.353 acțiuni de inspecție și control.
Principalii indicatori care dimensionează activitatea Comisariatului Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu în
perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018:
Nr
crt

Denumire indicator

1.
2.
3.

Nr. total acțiuni de control planificate desfășurate
Nr. total acțiuni de control neplanificate desfășurate
Nr. de sancțiuni contravenționale aplicate

4.

Valoarea totală a amenzilor aplicate

6.
7.
8.

Nr. sesizări și reclamații analizate
Nr. poluări accidentale validate, înregistrate
Nr. plângeri penale formulate

UM

01.0131.12.2018

01.01–31.12.
2017

2018/2017
(%)

nr.
nr.
nr.
mii lei

588
765
166
987

587
828
141
753

100
92
118
131

nr.
nr.
nr.

142
2
2

159
1
1

89
200
200

Activitatea de inspecție și control s-a desfășurat atât în domeniul controlului poluării, incluzând și domeniul
substanţelor şi preparatelor periculoase, cât și în domeniul controlului biodiversităţii şi al ariilor naturale protejate.
Numar acțiuni de control
Denumire domeniu
2018
2017
Controlul poluării
Biodiversitate și arii naturale protejate

1.245

1.246

108

175

Acțiunile tematice de control au vizat domenii cu impact deosebit asupra factorilor de mediu, cum ar fi ::





Starea de salubrizare a cursurilor de apă și căilor de comunicații;
Exploatare forestieră; verificarea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 (E.U.T.R.);
Modul de administrare a ariilor naturale protejate;
Prevenirea și combaterea braconajului piscicol;
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Verificarea grădinilor zoologice;
Verificarea exploatărilor sub formă de cariere, balastiere, stații de sortare-concasare;
Verificarea respectării Regulamentului 1906/2006 (REACH) și Regulamentului 1272/2008 (CLP);
Verificarea realizării obligațiilor de mediu privind închiderea și urmărirea postînchidere de către operatorii
depozitelor neconforme care și-au sistat activitatea;
Verificări repetate privind incendierile de miriști, cu impact negativ asupra solului și atmosferei;
Verificarea respectării prevederilor legislației în vigoare de către operatorii economici care desfașoară activități de
import deșeuri, export deșeuri, inclusiv de către operatorii economici care dețin calitatea de comercianți/ brokeri,
valorificatori de deșeuri de import.

În cadrul acțiunilor de control s-a verificat și respectarea obligatiilor către Fondul de Mediu de către operatorii
economici. Situaţii deosebite întâmpinate în anul 2018 în activităţile de inspecţie şi control:
 modul de gestionare a deşeurilor, respectiv:
- Halda de deşeuri industriale nepericuloase aparținând SC ELNAV SA ;
- nefinalizarea eliminării tuturor deşeurilor de pe amplasamentul Uzinelor Cocso-Chimice nr. 1 şi nr. 2 din cadrul SC
ARCELORMITTAL GALATI SA;
- dezafectarea parțială sau totală a instalațiilor închise sau oprite temporar;
- depozitarea necontrolată de deşeuri în zonele rurale, după închiderea spaţiilor de depozitare din zonă ;
- gestionarea necorespunzătoare a biodeșeurilor și a deșeurilor inerte;
- autoritatea publică locală, prin serviciul de salubritate, nu a asigurat reglementarea activităţii de colectare şi
valorificare a deşeurilor din construcţii şi demolări – ceea ce duce la situaţii frecvente de depozitări necontrolate
ale acestora;
 societăţi intrate în insolvenţă/lichidare/faliment fără a notifica/solicita la APM Galaţi obligaţii de mediu la încetarea
activităţii;
 legislaţia specifică de mediu nu este în concordanţă cu legea insolvenţei – în sensul că nu sunt clare obligaţiile 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 selectivă a deşeurilor la nivelul municipiului Galaţi.
Prioritatea în rezolvarea problemelor identificate este următoarea:
 Realizarea parametrilor din planul anual de activitate. Concomitent se preconizează creșterea eficienței și calității
actului de control, reflectată în soluționarea unui număr cât mai mare de aspecte de mediu constatate, care au impact
negativ asupra mediului și asupra stării de confort și sănătate a populației, atingerea priorităților GNM și a țintelor de
mediu ce derivă din aplicarea directivelor Uniunii Europene.
 Referitor la SC ARCELORMITTAL GALATI SA – urmare a controalelor planificate efectuate în anul 2018:
urmărirea modului de punere în siguranţă a tuturor instalaţiilor oprite sau care se vor opri; urmărirea
dezafectării/ demolãrii unor instalaţii oprite anterior – gestionarea deşeurilor rezultate în urma dezafectării;
urmărirea cu precădere a calității apelor uzate tehnologice evacuate de la GA - Furnale și Oțelării în vederea
asigurării condițiilor corespunzătoare privind starea tehnică corespunzătoare a iazului tehnologic Mălina
Nord;executarea lucrărilor de decolmatare a iazului decantor Mălina Sud pentru funcționarea în siguranță;
 Prevenirea poluărilor accidentale;
 Colaborarea mai susţinută cu alte autorităţi, în conformitate cu protocoalele încheiate;
 Diseminarea informaţiilor către mass-media;
 Urmãrirea realizãrii obiectivelor în vederea atingerii tintelor pentru colectarea DEEE urilor;
 Continuarea recrutarii voluntarilor de mediu – din toate zonele de pe teritoriul judeţului;
 Modul de exploatare a rezervelor minerale din albia r. Siret;
 Acordarea unei atentii permanente ariilor protejate, biodiversitatii si biosecuritatii acestora;
 Identificarea unor noi potenţiali poluatori.
 Susținerea juridică a comisarilor, la încheierea actului de control, printr-un sistem de consultare operativă;
 Creșterea gradului de pregătire profesională prin: identificarea nevoilor de pregãtire profesională și transmiterea
periodică a acestor informații forurilor de conducere centrale în vederea organizării de cursuri de pregatire
profesională; însușirea legislației nou apărute în domeniu;desfășurarea acțiunilor tematice de control cu analizarea în
prealabil a legislației incidente.
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 Sistemul de Gospodãrire a Apelor
Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați este subunitate, fără personalitate juridică, a Administrației Bazinale
de Apă Prut - Bârlad, filială a Administrației Naționale „Apele Române”, înființată prin Legea 400/2005, care aprobă
O.U.G. nr. 73/2005, care modifică și completează O.U.G. nr. 107/2002.
Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați administrează bazinele hidrografice inferioare ale râurilor Prut, Bârlad,
Siret cu afluenții de stânga și sectorul fluviului Dunărea cuprins între confluența cu râul Siret și confluența cu râul Prut și
îşi desfășoară activitatea pe teritoriul a trei judeţe: Galaţi, Vrancea și Bacău.
Sistemul de Gospodărire a Apelor Galaţi îndeplinește atribuţiile Administrației Naționale „Apele Române” pentru
gospodărirea apelor în spaţiul hidrografic administrat, în domeniile implementării politicilor de mediu, legislaţiei şi
reglementărilor în vigoare.
Cu personalul propriu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați execută anual lucrări de întreținere curentă și
reparații în regie proprie la lucrările cu rol de apărare împotriva inundațiilor din administrare, activități de urmărire a
comportării în timp a lucrărilor hidrotehnice, măsurători și studii topografice, pe baza cărora se întocmesc propunerile de
lucrări pentru remedierea deficiențelor și aducerea la parametrii optimi ai lucrărilor: 370 km îndiguiri, 155 km albii
regularizate, 34 km consolidări şi apărări de maluri.
Sectoarele de dig sau eroziunile de mal care necesită lucrări de reparaţii cu valori mari, fac obiectul
Programului de Investiții al Administrației Bazinale de Apă Prut – Bârlad.
Starea tehnică şi funcţională a lucrărilor de îndiguire este bună; nu s-au semnalat denivelări pronunţate ale
coronamentelor digurilor, alunecări de taluzuri, fiind asigurată astfel continuitatea liniilor de apărare.
În cursul anului 2018, la digurile de apărare de pe râurile Siret, Bârlad, Prut, Suhu, Geru, Berheci și pe fluviul
Dunărea s-au efectuat lucrări de întreținere curentă constând în:
- cosiri mecanice pe o suprafaţă de 289,4 ha și cosiri manuale pe o suprafaţă de 281 ha ale covorului
vegetal de pe diguri și albii regularizate reprezentând un procent de 65% faţă de anul 2017;
- vopsitorii şi zugrăveli a barierelor, bornelor, dispozitivelor și instalațiilor din reţeaua de observații și a
echipamentelor hidromecanice de la subtraversări: 1285 mp, respectiv 1825 mp, reprezentând un procent
de 90% faţă de anul 2017;
- tăierea vegetaţiei lemnoase din albia minoră: 749,7 sute mp, reprezentând un procent de 73% faţă de
anul 2017.
Prin Planul Tehnic s-au realizat în anul 2018 lucrări de reparații în regie proprie la următoarele obiective din
administrare:
1.”Amenajare râu Bârlad şi afluenţi aval Negreşti, judeţul Galaţi”:
- consolidare de mal pe râul Bârlad MS în zona km 41+100 – 41+450 pe o lungime de 246 m şi recalibrare albie
pe o lungime de 414 m, cu un volum de terasamente total de 4,7 mii mc, anrocamente 750 mc, transport pământ 3536
to;
- reprofilare dig mal drept pe derivația Rateș pe o lungime de 2741 m, cu un volum de terasamente total de 10,2
mii mc, transport pământ 12831 to.
Pe cursurile de apă Zeletin (jud. Bacău), Corozel, Lozova, Gologanu, Negrea, Bujoru, Chineja și Caina au fost
realizate lucrări de asigurare a capacității de transport a albiilor minore pe cursurile de apă neamenajate pe o
lungime de 17,9 km, cu un volum total de terasamente de 143,1 mii mc şi consolidări vegetative pe o lungime de 0,1 km,
reprezentând un procent de 110% faţă de anul 2017.
În Planul Tehnic pe anul 2019, Sistemul de Gospodărire a Apelor Galați are cuprinse lucrări de reparaţii în regie
proprie la obiectivele din administare, constând în consolidări de mal, reprofilări albii şi supraînălţări de dig, dar şi lucrări
de asigurare a capacităţii de transport a albiei minore a cursurilor de apă Zeletin, Corozel, Lozova, Perișani și Gologanu.
Principalele probleme sunt datorate faptului că Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala teritorială
Moldova Sud nu obţine fonduri de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor cu lucrări de combatere a eroziunii solului.
Lucrările de IF din Amenajările de CES sunt complet sau parţial degradate, nemaiîndeplinindu-se rolul pentru
care au fost executate.
În aceste condiţii precipitaţiile torenţiale căzute, antrenează de pe versanţi o cantitate importantă de material
solid care colmatează emisarul, respectiv firele de vale sau cursurile de apă.
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Prin programul de investiţii al A.B.A. Prut – Bârlad, în anul 2019 sunt în derulare următoarele lucrări de investiții:
1. Amenajarea râului Siret pe sectorul Homocea - confluenţa cu fluviul Dunărea, jud. Galaţi - HG 1038/2000 consolidări de mal;
2. Reabilitare Dig râu Prut în incinta Brateșul de Jos, județul Galați – consolidări de mal.
3. Lucrări de consolidare a malului stâng a râului Siret, com. Șendreni, jud. Galați – consolidări de mal.
La acţiunea de verificare a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor făcutã de reprezentanţii M.A.P.D.A.P.P., A.B.A. Prut – Bârlad, S.G.A. Galaţi, Instituţia Prefectului, I.S.J.U. Galaţi, din anul 2018, au fost verificate
lucrările prezentate în lista de mai jos, urmărindu-se: asigurarea continuităţii liniilor de apărare, starea tehnică şi
funcţională a barajelor, modul de întreţinere al coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces şi a zonelor dig-mal,
existenţa bornelor, barierelor, mirelor de ape mari şi modul de întreţinere al acestora, starea funcţională a lucrărilor de
traversare (măsuri luate pentru dezafectarea celor nefuncţionale şi pentru punerea în siguranţă a instalaţiilor de
închidere a acestora), modul de intreţinere a canalelor de preluare a infiltraţiilor la diguri, după caz.
Pentru fiecare din deficienţele constatate s-au propus măsuri de remediere cu termene şi responsabilităţi
stabilite de comun acord de către toţi membrii comisiei de verificare:
- Supravegherea zonelor critice şi asigurarea forţelor şi mijloacelor necesare în eventualitatea prognozării unor
creşteri importante de debite în perioada iarnă-primăvară 2019;
- Continuarea colaborării cu U.A.T.-urile în vederea executării lucrărilor de recalibrare şi reprofilare a albiilor
cursurilor de apă, în special în zona localităţilor, în funcţie de prioritate.
- Corelarea eforturilor între structurile ce admistrează lucrările de CES în vederea obținerii stării de siguranță pe tot
bazinul hidrografic, astfel încât să se obțină:
- eliminarea sursei de colmatare a cursurilor de apă;
- aducerea cursurilor la parametrii proiectați;
- mărirea timpului de concentrare a viiturilor pe versanți;
- mărirea capacității de retenție în zonele cu torențialitate ridicată.
Probleme legate de calitatea apelor:
1. Poluarea apelor cauzată de aglomerările umane:
- Procentul redus al populaţiei racordate la sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate/funcţionarea
necorespunzătoare a staţiilor de epurare.
2. Poluarea apelor cauzată de activităţile agricole:
- Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane cu nitraţi;
- Creşterea animalelor, gestionarea gunoiului;
- Pesticide, erbicide, fertilizatori;
3. Poluarea apelor cauzată de activităţile economice:
- Poluarea cu substanţe periculoase;
- Defrişări;
- Piscicultură;
- Turism, agrement;
- Extragerea de materiale de construcţie din albie;
4. Probleme legate de fenomene extreme:
- Frecvența și intensitatea mare a precipitațiilor;
- Perioade îndelungate de secetă pedologică;
- Distrugerea lucrărilor de combatere a eroziunii solului din bazinele hidrografice;
- Necorelarea lucrărilor care se execută pe versanți cu lucrări de agrotehnică antierozională;
- Repartiția neuniformă a cantităților de precipitații în lună.
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 A.N.I.F. Filiala Teritorialã de Îmbunãtãţiri Funciare Moldova Sud
Începând cu 26.01.2015 şi pânã în mai 2019 Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Moldova Sud şi-a
desfășurat activitatea de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare, în baza Legii
138/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare, pe 3 județe și anume: Galați, Bacău și Vaslui. Începand
cu 14 mai 2019 s-a revenit la denumirea de Filială Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galaţi.
La nivelul județului activitatea se desfășoară prin intermediul a unei unitãţi de administrare și anume U.A.
Galați.
Situația suprafețelor amenajate cu lucrări de IF la 31.12.2018 pe județul Galați se prezintã dupã cum urmeazã :
Irigații
(ha)

Unitatea de administrare /
Denumirea amenajare
GALAȚI
Câmpia Covurlui
Brateșul de Sus
Câmpia Covurlui -Bujoru
Tecuci Nicorești
Total Filială

Brută
137433
115675
5111
0
16647
137433

Desecare
(ha)
Netă
136991
115319
5083
0
16589
136991

Brută
59218
39161
12097
0
7960
59218

CES
(ha)
Netă
49055
31057
11700
0
6298
49055

Brută
161220
71463
0
74885
14872
161220

Netă
154378
69573
0
71061
13744
154378

Suprafețe contractate și irigate în anul 2018 comparativ cu 2017:
1. În amenajările administrate de ANIF

Specificații

2017

2018

Suprafețe contractate (ha)

92.981,0

102.488,00

Suprafețe irigate total(ha) :
Din care: Ud. I (ha)

22.296,0
13.674.0

40.593,90
22.249,40

2. Suprafețe în afara celor administrate de ANIF
Total U.A. Galați 4661 ha, din care :
FOUAI Vameș Siret 1632 ha;
FOUAI Foltești Prut 2709 ha;
OUAI 3,5 si 6 Namoloasa 320 ha.
Referitor la lucrãrile de întreținere și reparații realizate în amenajările de îmbunătățiri funciare în anii 20172018 precizăm :
În anul 2017 s-au realizat :
- Exploatare staţii 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 în suma de 330.670,13 lei;
- Pe lângă lucrările de asigurare a securității și integrității patrimoniului: a sediilor, cantoanelor, stațiilor și
plantațiilor antierozionale pentru care s-a alocat suma de 1.134.329.41 lei, s-au mai realizat lucrari de întreținere și
reparații, dupã cum urmeaza :
 Reparații staţii pompare :
- SPE 4-1 și SPE 3-1 din Amenajarea Câmpia Covurlui, în valoare de 45.700,73 lei;
- Lucrãri de PIF a staţiilor de pompare din Câmpia Covurlui, Tecuci Nicorești în
valoare de 343.083,31 lei;
- Refacerea capacității de evacuare a stației SPRE Ghimia în valoare de 125.210,07
lei;
- Remediere avarie accidentală SPA Ionășești, în valoare de 15.475,57 lei;
- Reparații instalații hidromecanice la SPA Dunăre, în valoare de 63.307,94 lei.
 Verificare centralã termicã la sediu în valoare de 1.992 lei;
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 În cursul anului 2017 s-au eliberat un număr de 88 avize și acorduri tehnice;
 Lucrări de decolmatare CE Sărățel și Dezafectare SRPA 0 Vânători, în valoare de 35.044,70 lei.
În anul 2018 s-au realizat :
- Exploatare staţii de pompare şi de desecare în baza comenzilor beneficiarilor de teren. Astfel s-a evacuat
prin pompare un volum de 34.615 mii mc, cu un consum de 723,796 MWh în suma de 515.499,30 lei;
- Pe lângă lucrările de asigurare a securității și integrității patrimoniului: a sediilor, cantoanelor, stațiilor și
plantațiilor antierozionale s-au mai realizat lucrãri de întreținere și reparații, dupã cum urmeazã:
- Decolmatarea canalelor principale din amenajarea de irigaţii Bratesul de Sus în suma de 393.941,31 lei cu
TVA;
- Lucrãri de reparaţii conducta de refulare SPA Ionãşeşti din amenajarea de irigaţii Tecuci - Nicoreşti ,
720.803,33 lei cu TVA;
- Lucrãri de decolmatare debuşeu înierbat Suhurlui Sec Câmpia Covurlui în sumã de 94.245,92 lei cu TVA;
- Decolmatarea canalelor de desecare din incinta Somova Bãdãlan şi CE40 - 553.813,29 lei cu TVA;
- Lucrãri de punere în funcţiune a staţiilor de irigaţii din amenajarea Terasa Tecuci-Nicoreşti şi Câmpia
Covurlui în suma de 601.762,28 lei;
- Lucrãri de punere în funcţiune a staţiilor de irigaţii din amenajarea Brateşul de Sus în sumã de
393.941,31 lei;
 Reparații staţii pompare:
- SPE Stoicani SPR C. Valeni SPE 3-1 SPE Somova din Amenajarea Câmpia
Covurlui, în valoare de 361.050,92 lei.
Referitor la lucrãrile de investiţii realizate în anii 2017-2018 precizăm :
În anul 2017
1. În anul 2017 s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor de investiții la obiectivul: « 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;
2. Lucrări 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 Văleni și a canalelor de distribuție CD și CD1Monofilare, din amenajarea Brateșul de
Sus, tot din cadrul PNRIPIR, lucrãri de proiectare, în sumă de 60.999 lei;
4. Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Șivița, SPE Stoicani SPE Drăculești din amenajarea Brateșul de Sus,
lucrări de proiectare în sumă de 23.350 lei.
În anul 2018
În anul 2018 s-au derulat lucrãri de proiectare pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații cuprinse în
programul P.N.R.I.P.I.R. după cum urmează:
1. ”Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii Câmpia Covurlui, etapa I: SPA Dunăre, SPA Lieşti, CML, judeţul
Galaţi”;
2. ”Reabilitarea staţiei SPR Cotu Văleni și a canalelor de distribuție CD Monofilare, CD1 Monofilare din
amenajarea Brateșul de Sus, judeţul Galaţi”;
3. ”Reabilitarea infrastructurii principale de aducţiune a apei pentru irigatii la Sifon Mălina, Sifon Lozova, Sifon
Suhurlui - fir drept, Sifon Cocoraș, Sifon Valea Gerului, Sifon Negrea, Sifon Călmățui, jud. Galați”;
4. ”Reabilitarea stațiilor SPA Stoicani, SPR Șivița și a canalelor de aducțiune CPA Stoicani, CD1 Stoicani, CPA 3
din amenajarea Brateșul de Sus, județul Galați”;
5. ”Reabilitarea infrastructurii principale din Amenajarea pentru irigații Câmpia Covurlui, aferentă stațiilor de bază
SPA Prut, SPA Barboși și CA Barboși, etapa I, județul Galați”;
6. ”Reabilitarea infrastructurii principale de irigații din Amenajarea Tecuci Nicorești Movileni”.
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 Direcţia Silvicã
Principalele activităţi şi obiective realizate în anul 2018:
1. Derularea în condiţii corespunzătoare a programului de regenerare a pădurilor, în campania de împăduriri din
primăvara şi toamna anului 2018 fiind realizate regenerări naturale pe 284 ha şi împăduriri artificiale pe 86 ha.
S-a urmarit în paralel şi realizarea regenerărilor naturale care asigură, acolo unde este posibil, refacerea pe
cale naturală a ecosistemelor forestiere fără cheltuieli suplimentare pe care le generează împăduririle.
2. Desfăşurarea acţiunilor programate în cadrul „Lunii plantării arborilor”, perioadă care a coincis cu campania de plantat
din primăvara anului 2018 (15 martie - 15 aprilie). În această perioadă, în afara lucrărilor de împăduriri s-au desfăşurat
acţiuni de popularizare şi conştientizare în rândul opiniei publice şi în primul rând a tinerei generaţii a rolului şi
importanţei pădurilor prin : articole în presa scrisă, interviuri şi reportaje radio şi TV, publicaţii, excursii şi drumeţii, lucrări
de curăţenie la sediile de cantoane silvice şi de igienizare a principalelor trasee turistice.
3. Au fost efectuate lucrările de întreţinere a puieţilor în plantaţiile tinere, pe suprafeţele împădurite în acest an şi pe
cele pe care s-au executat lucrări de completări şi refaceri. Aceste lucrări s-au executat în perioada mai-septembrie.
4. Producerea în pepinierele silvice din cadrul ocoalelor Griviţa, Hanu Conachi şi Tecuci a puieţilor necesari lucrărilor de
împăduriri din terenurile aflate în administrare sau pentru furnizarea disponibilului către alte direcţii silvice sau alte
categorii de deţinători. În asigurarea unei continuităţi în producerea materialului săditor, începând cu luna mai s-a derulat
programul de recoltare a fructelor şi seminţelor forestiere.
5. Executarea lucrărilor de îngrijire în arboretele tinere: s-au executat începând cu luna aprilie lucrări de elagaj artificial la
plop pe 33 ha, lucrări de curăţiri pe 380 ha, de rărituri pe 608 ha şi degajări pe 3 ha, prin efectuarea acestora urmărinduse conducerea arboretelor în direcţia îndeplinirii cât mai eficiente a funcţiilor eco-productive.
În afara lucrărilor de îngrijire, s-au parcurs cu lucrări de igienizare cca. 2,3 mii ha de pe care s-au extras arborii
uscati, rupţi, dezrădăcinaţi, vătămaţi.
6. Suprafeţele parcurse cu lucrări de îngrijire şi cu lucrări de igienizare, la care se adaugă cele pe care s-au executat
tăieri de regenerare de produse principale au asigurat exploatarea masei lemnoase stabilită în concordanţă cu
posibilitatea anuală prevăzută în amenajamentele silvice. În anul 2018 au fost exploataţi şi valorificaţi 48,6 mii m.c. care
au asigurat atât necesarul agenţilor economici care desfăşoară în condiţiile prevăzute de lege activităţi de exploatare a
lemnului pe raza judeţului Galaţi, cât şi necesarul populaţiei din mediul rural.
7. În afara producţiei de masă lemnoasă, în anul 2018 s-a urmărit valorificarea şi altor produse specifice pădurii din care
majoritatea se înscriu în cadrul programului de livrări pe piaţa intra şi extracomunitară a direcţiei silvice (carne de vânat
7,4 tone).
8. Desfăşurarea activităţilor curente pe linia prevenirii tăierilor ilegale de arbori şi a sustragerilor de material lemnos, a
prevenirii apariţiei incendiilor în fondul forestier, a combaterii braconajului, a ocupărilor ilegale de teren în fond forestier
prin acţiuni individuale, echipaje şi echipe mixte cu organele de poliţie, de patrulare pe timp de zi şi de noapte, prin
controale la puncte fixe şi mobile.
Realizarea principalilor indicatori în anul 2018, comparativ cu cei realizaţi în anul 2017, se prezintă astfel :
Nr.
Crt.
1.
2.

3.

4.
5.

Denumirea indicatorului

UM

Cifra de afaceri
Regenerarea pădurilor – total, din care :
- regenerări naturale
- regenerări artificiale
Lucrări de îngrijire – total, din care:
- degajări
- curăţiri
-rărituri
-elagaj
Evaluare masă lemnoasă
Recoltarea cotei de masă lemnoasă

mii lei
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
mii mc
mii mc
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Realizări anul 2018

Realizări anul 2017

10.975
370
284
86
1024
3
380
608
33
50,6
48,6

8.992
301
197
104
1175
7
452
643
73
55,4
49

ANEXĂ

Centralizator proiecte cu finanţare europeană ȋn judeţul Galaţi - anul 2018
Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

1.

JUDEŢUL GALAŢI

Reabilitarea
și
modernizarea
infrastructurii de transport regional
pe traseul Buciumeni – Nicorești –
Cosmești – Movileni - Barcea

POR 2014-2020
AXA PRIORITARA 6:
Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță
regională
PRIORITATEA DE
INVESTIȚII 6.1: Stimularea
mobilității regionale prin
conectarea nodurilor
secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv
a nodurilor multimodale
POR 2014-2020
AXA PRIORITARA 6:
Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță
regională
PRIORITATEA DE
INVESTIȚII 6.1: Stimularea
mobilității regionale prin
conectarea nodurilor
secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv
a nodurilor multimodale
POR 2014-2020
AXA PRIORITARA 6:
Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță
regională
PRIORITATEA DE
INVESTIȚII 6.1: Stimularea
mobilității regionale prin
conectarea nodurilor
secundare și terțiare la

42.635.062,37

03.07.201702.10.2020

În derulare

68.268.649,74

03.07.201702.09.2020

În derulare

72.206.493,07

03.07.201702.12.2020

În derulare

Reabilitarea si modernizarea
infrastructurii de transport regional
intre localitățile Matca – Valea
Mărului – Cudalbi – Slobozia
Conachi – Smârdan (DJ251)

Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de transport regional
între localitățile Vîrlezi–Tg. Bujor–
Umbrărești–Viile–Fîrțănești–Foltești
(DJ 242)
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Observaţii

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Consolidare, restaurare și
amenajare Muzeul ”Casa Cuza
Vodă” din Galați

Restaurare și amenajare Muzeul
”Casa Colecțiilor” (fosta farmacie
Ținc) din Galați

Centrul Europe Direct
Creșterea eficienței energetice
pentru Spitalul Clinic Județean de
Urgență „Sf. Apostol Andrei”

Sursa de finanţare

infrastructura TEN-T, inclusiv
a nodurilor multimodale
POR 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 5:
Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural
PRIORITATEA DE
INVESTIȚII: 5.1 Conservarea,
protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural
POR 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 5:
Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural
PRIORITATEA DE
INVESTIȚII: 5.1 Conservarea,
protejarea, promovarea și
dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural
COMM/BUC/ED 2018-2020
Comisia Europeană
POR 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 3:
Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute
de carbon
PRIORITATEA DE
INVESTIȚII 3.1: Sprijinirea
eficienței energetice, a
gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei
din surse regenerabile în
infrastructurile publice,
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Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

2.669.239,77

02.10.201701.09.2020

În derulare

3.159.529,29

10.08.201709.07.2021

În derulare

188.000

01.01.201831.12.2018
18.06.201831.07.2020

Finalizat

69.266.507,44

În derulare

Observaţii

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Creșterea eficienței energetice
pentru Spitalul Clinic de Boli
Infecțioase „Sf. Cuvioasa
Parascheva”

2.

MUN. GALAŢI

Creşterea performanţei energetice
a blocului G8 aferent Asociaţiei de
Proprietari nr. 360A

Creşterea performanţei energetice
a blocului G1 aferent Asociaţiei de
proprietari nr. 388

Sursa de finanţare

inclusiv în clădirile publice și
în sectorul locuințelor
OPERAȚIUNEA B - Clădiri
Publice
POR 2014 – 2020,
AXA PRIORITARĂ 3:
Sprijinirea tranziției către o
economie cu emisii scăzute
de carbon
PRIORITATEA DE
INVESTIȚII 3.1: Sprijinirea
eficienței energetice, a
gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei
din surse regenerabile în
infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice și
în sectorul locuințelor
OPERAȚIUNEA B - Clădiri
Publice
POR, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1 - Sprijinirea
eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a
energiei şi a utilizării energiei
din surse regenerabile în
infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice şi
în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea A - Clădiri
rezidenţiale (7 regiuni)
POR, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de
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Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

898.452,07

03.08.2018 31.07.2020

În derulare

920.473,46

25.10.2017 24.02.2019

În derulare

863.751,20

27.12.2017 –
19.07.2019

În derulare

Observaţii

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Anvelopare unităţi de învăţământ Şcoala gimnazială „Iulia Haşdeu”

Anvelopare unităţi de învăţământ Şcoala gimnazială nr. 3, B-dul
Dunărea nr. 60

Anvelopare unităţi de învăţământŞcoala gimnazială nr. 22

Reabilitare Zonă istorică, Municipiul
Galaţi - Reabilitare imobil strada
Domnească nr. 58

Sursa de finanţare

investiţii 3.1 - Sprijinirea
eficienţei energetice, a
gestionării inteligente a
energiei şi a utilizării energiei
din surse regenerabile în
infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice şi
în sectorul locuinţelor,
Operaţiunea A - Clădiri
rezidenţiale (7 regiuni)
POR, Axa Prioritară 3
Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1, Operaţiunea B Clădiri publice (7 Regiuni)
POR, Axa Prioritară 3
Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1, Operaţiunea B Clădiri publice (7 Regiuni)
POR, Axa Prioritară 3
Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute
de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1, Operaţiunea B Clădiri publice (7 Regiuni)
POR, Axa Prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului urban
şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiţii 5.1
- Conservarea, protejarea,
promovarea şi
dezvoltareapatrimoniului
natural şi cultural (7 Regiuni)
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Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

2.910.142,72

28.09.201830.10.2019

În derulare

2.915.211,47

26.03.2018 29.02.2020

În derulare

2.767.614,24

21.06.2018 30.06.2019

În derulare

9.597.016,49

19.04.2018 31.03.2020

În derulare

Observaţii

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

Punerea în valoare a sitului
arheologic Tirighina-Barboşi

POR, Axa Prioritară 5 Îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea,
protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului
cultural,
Prioritatea de investiţii 5.1Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului natural si
cultural (SUERD)
POCU, Axa Prioritară 5.1Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii
POCA 2.1. - Introducerea de
sisteme si standarde comune
în administraţia publică locală
ce optimizează procesele
orientate către beneficiari în
concordanţă cu
SCAP/1/Introducerea de
sisteme şi standarde comune
în administraţia publică locală
ce optimizează procesele
orientate către beneficiari.
Axa prioritară 4, Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile
Prioritatea de investiţii 4.1
- Reducerea emisiilor
decarbon în municipiile
reşedinţă de judeţ prin
investiţii bazate pe planurile
de mobilitate urbană durabilă
Apelul de proiecte cu numărul
POR/2018/4/4.1 /2 / proiecte
nefinalizate
Axa prioritară 4, Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile

15.416.890,99

18.12.201831.10.2020

În derulare

1.744.683,23

25.09.201831.10.2023

În derulare

4.437.897,21

11.12.2018 11.12.2019

În derulare

31.530.186,74

11.12.2018 31.01.2022

În derulare

26.189.365,89

11.12.201831.12.2019

În derulare

STRATEGAL - parteneriat publicprivat pentru dezvoltare locală
Implementarea unui sistem
informatic integrat de management
al documentelor, arhivă electronică
şi managementul relaţiei cu
cetăţenii şi mediul de afaceri,
elaborarea Strategiilor de
Dezvoltare Durabilă şi Smart City

Achiziţie de mijloace de transport
nepoluante (17 troleibuze noi)

Furnizarea, Operarea şi
Mentenanţa unui Sistem de Taxare
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Observaţii

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

Automată, a unui Sistem de
Informare a Pasagerilor şi a unui
Sistem de Management al Flotei
pentru Municipiul Galaţi

Prioritatea de investiţii 4.1
- Reducerea emisiilor de
carbon în municipiile
reşedinţă de judeţ prin
investiţii bazate pe planurile
de mobilitate urbană durabilă
Apelul de proiecte cu numărul
POR/2018/4/4.1 /2 / proiecte
nefinalizate
Axa prioritară 4, Sprijinirea
Dezvoltării Urbane Durabile
Prioritatea de investiţii 4.1
- Reducerea emisiilor de
carbon în municipiile
reşedinţă de judeţ prin
investiţii bazate pe planurile
de mobilitate urbană durabilă
Apelul de proiecte cu numărul
POR/2018/4/4.1 /2 / proiecte
nefinalizate
Program Dunărea
Axa prioritară 2 –„0 regiune a
Dunării responsabilă din
punct de vedere al mediului şi
culturii”
Program Dunărea Axa
prioritară 3 -’’Conectivitatea în
Regiunea Dunării”
Program URBACT III Reţele
de bune practici

Modernizare Strada Traian între
Metro şi Strada Brăilei

ReDiscover (Rediscover, expose
and exploit the concealed Jewish
heritage of the Danube Region) - ȋn
evaluare
Danube - Black Sea Gateway
Region

3.

MUN. TECUCI

Bluact: Promoting entrepreunership
and innovation on maritime
economy (Partener Lider Pireu,
Grecia) - in evaluare
Şansa T – măsuri integrate de
educaţie, formare profesională,
ocupare, asistenţă socială continuă
şi locuire ȋn cartierul N. Bălcescu,
municipiul Tecuci

POCU 2014-2020
Axa prioritară 4, Obiectiv
specific 4.2- Reducerea
numărului de comunităţi
marginalizate (non-roma)
aflate ȋn risc de sărăcie şi
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Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

17.900.158,57

11.12.2018 30.03.2019

În derulare

881.018,08

01.06.2018 31.05.2021

În derulare

739.335,00

01.01.201730.06.2019

În derulare

255.993,68

04.12.201803.11.2020

În derulare

17.620.467,72

August 2017 –
august 2020

În derulare

Observaţii

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Şcoala Prietena Ta parteneriat pentru
susţinerea educaţiei ȋn
Tecuci ȋn vederea reducerii
părăsirii timpurii a şcolii şi
pentru reȋntoarcerea ȋn
sistemul de educaţie şi
formare a tinerilor şi
adulţilor care au abandonat
şcoala, precum şi pentru
irnplementarea de măsuri
integrate pentru o abordare
participativăla educaţie a
comunităţii şi inclusivă a
grupurilor vulnerabile
Creşterea eficienţei energetice a
clădirilor publice, sediul primăriei
Tecuci
Creşterea eficienţei
energetice a clădirilor
publice din municipiul
Tecuci -Cantina Ajutor
Social,str.Elena Doamna,
nr.2,localitatea
Tecuci, judeţul Galaţi
Calitate şi performanţăȋn
administraţia publicăPrirnaria municipiului
Tecuci

Anticorupție, integritate,

Sursa de finanţare

Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

7.747.308,02

Martie 2018 –
martie 2021

În derulare

POR 2014-2020
Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiţii 3.1, Operaţiunea B –
clădiri publice
POR 2014-2020
Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiţii 3.1, Operaţiunea B –
clădiri publice

7.435.124,48

Mai 2017 – aprilie
2020

În derulare

966.106,06

Octombrie 2017
– septembrie
2019

În derulare

POCA 2014-2020
Axa prioritară 2, OS 2.1
Introducerea de sisteme și
standarde comune în
administrația publică locală ce
optimizează procesele
orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP
POCA 2014-2020

368.164,20

Ianuarie 2018 –
martie 2019

În derulare

285.234,04

August 2018 –

În derulare

ecluziune socială, prin
implementarea de măsuri
integrate
POCU 2014-2020
Axa prioritară 6, operaţiune
compozită OS 6.2, 6.3, 6.4,
6.6
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Observaţii

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

promovarea eticii - AIPE

Axa prioritară 2, OS 2.2 –
Creșterea transparenței, eticii
și integrității în cadrul
autorităților și instituțiilor
publice
POCA 2014-2020
Axa prioritară 2, OS 2.1
Introducerea de sisteme și
standarde comune în
administrația publică locală ce
optimizează procesele
orientate către beneficiari în
concordanță cu SCAP
POR 2014-2020
Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiţii 3.1, Operaţiunea B –
clădiri publice

Eficienţă instituţională prin investiţii
la nivel local

Creşterea eficienţei
energetice a clădirilor
publice din municipiul
Tecuci - Clădire
SalaPopular, str. Republicii,
nr.9, localitatea
Tecuci, judeţul Galaţi
Modernizare casa de cultură oraş
Bereşti, judeţul Galaţi

4.

BEREŞTI

5.

BARCEA

Modernizarea reţelei de drumuri de
interes local ȋn comuna Barcea,
judeţul Galaţi

6.

BĂLĂBĂNEŞTI

Modernizare drumuri locale ȋn
comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi

PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică, Măsura 7/6B –
Protejarea şi valorificarea
patrimoniului de interes local
din cadrul Strategiei de
dezvoltare locală,
implementată de GAL
Covurlui
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
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Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

Observaţii

septembrie 2019

3.090.854

Decembrie 2018
– aprilie 2021

În derulare

1.180.800,65

Septembrie 2017
– noiembrie 2019

În derulare

523.410,42

Septembrie 2018
– iunie 2021

În derulare

4.358.808,29

Decembrie 2016
– iulie 2019

În derulare

1.187.229

Decembrie 2016
– martie 2019

În derulare

Lucrări sistate din
cauza condiţiilor

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

Amenajare
teren
multisport,
comuna Bălăbăneşti, judeţul Galaţi

crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2

7.

BĂLĂŞEŞTI

Modernizarea reţelei de drumuri de
interes local ȋn comuna Bălăşeşti,
judeţul Galaţi

8.

BĂLENI

Modernizare drumuri de interes
local ȋn comuna Băleni, judeţul
Galaţi
Extinderea reţelei de canalizare şi a
staţiei de epurare a apelor uzate ȋn
comuna Băleni, judeţul Galaţi

9.

BEREŞTI-MERIA

Modernizarea reţelei de drumuri de
interes local ȋn comuna BereştiMeria, judeţul Galaţi

10.

BRANIŞTEA

Îmbunătăţirea şi dotarea serviciului
situaţii de urgenţă al comunei
Braniştea prin achiziţia unui utilaj

11.

BRĂHĂŞEŞTI

Modernizarea reţelei de drumuri de
interes local ȋn comuna Brăhăşeşti,
judeţul Galaţi
Achiziţionare

autospecială

de

PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul Strategiei
de dezvoltare locală
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
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Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Observaţii

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

meteo nefavorabile
Pregătire
documentaţie pentru
procedura de achiziţie
publică
Se află ȋn etapa de
obţinere a avizelor

336.760

Octombrie 2018
– iulie 2021

În derulare

451.000

2019

A fost semnat
contractul de
finanţare

6.020.914

Noiembrie 2016 –
noiembrie 2019

În derulare

Realizat 35%

5.191.803

Septembrie 2017
– septembrie
2020

În derulare

Realizat 24%

5.366.102,29

2017 - 2020

În derulare

-

396.419,71

Noiembrie 2018 –
decembrie 2019

În derulare

6.462.371,13

Decembrie 2016
– decembrie
2019

În derulare

694.614,96

Noiembrie 2018 –

În derulare

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

pompieri ȋn comuna Brăhăşeşti,
judeţul Galaţi

Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
POCU

Amenajare parc sat Brăhăşeşti,
comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi

Înfiinţare sistem de canalizare a
apelor uzate ȋn localitatea
Brăhăşeşti, judeţul Galaţi
Dezvoltare integrată a comunei
Bălăşeşti
MINTE – Măsuri Integrate pentru
Reducerea Abandonului Şcolar
12.

BUCIUMENI

13.

CAVADINEŞTI

Asfaltare drum comunal, sat
Tecucelu Sec, comuna Buciumeni,
jud. Galaţi; Reabilitare Cămin
cultural sat Buciumeni, jud. Galaţi;
Extindere sistem public de
alimentare cu apă ȋn comuna
Buciumeni, jud. Galaţi, Construire
reţea de canalizare cu staţie de
epurare ȋn comuna Buciumeni, jud.
Galaţi; Construire grădiniţă cu două
săli de grupă ȋn sat Hânţeşti,
comuna Buciumeni, jud. Galaţi;
construire grădiniţă cu o sală de
grupă ȋn sat Vizureşti, comuna
Buciumeni, jud. Galaţi
Modernizarea reţelei de drumuri de
interes
local
ȋn
comuna
Cavadineşti, jud. Galaţi

Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

noiembrie 2019

903.362,34

Decembrie 2018
– decembrie
2021

În derulare

5.512.256,91

Septembrie 2017
– septembrie
2020

În derulare

15.634.225,17

Februarie 2018 –
februarie 2021
Mai 2018 – mai
2021

În derulare

POCU

5.171.323,09

PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică

10.962.927

19.11.2015 –
19.08.2019

În derulare

PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea

5.064.084,16

30.12.2016 –
30.09.2019

În derulare
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Observaţii

În derulare

Uat comuna
Brăhăşeşti este
partener 3 ȋn cadrul
proiectului
Proiectare finalizată,
sunt ȋn derulare
procedurile de
achiziţie lucrări

Nr.
crt.

UAT

Sursa de finanţare

Titlu proiect

14.

CERŢEŞTI

Achiziţie buldoexcavator pentru
dotarea serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă ȋn comuna
Cerţeşti, judeţul Galaţi

15.

COROD

Modernizare şi extindere Liceul
tehnologic nr.1 Corod, sat Corod,
comuna Corod, judeţul Galaţi

16.

COSMEŞTI

Înfiinţare teren de sport sat Furcenii
Noi, comuna Cosmeşti, judeţul
Galaţi

17.

CUDALBI

Înfiinţare reţea de canalizare şi
staţie de epurare ȋn comuna
Cudalbi, jud. Galaţi
Achiziţie autospecială
stingerii incendiilor

destinată

Dezvoltare integrată ȋn comuna
Cudalbi, jud. Galaţi

18.

CUZA VODĂ

Achiziţie utilaje pentru serviciul de

infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul Strategiei
de dezvoltare locală
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul Strategiei
de dezvoltare locală
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020
Măsura M5/6B – Renovarea
satelor
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul Strategiei
de dezvoltare locală
POCU Axa prioritară 4,
Obiectiv specific 4.2 Reducerea numărului de
comunităţi marginalizate
(non-roma) aflate ȋn risc de
sărăcie şi ecluziune socială,
prin implementarea de măsuri
integrate
PNDR 2014-2020,
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Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

442.557,5

Octombrie 2018
– iulie 2020

În derulare

3.439.961,61

Decembrie 2016
– martie 2019

În derulare

876.226,58

2018-2020

În derulare

4.182.343,53

27.12.2017 –
26.09.2020

În derulare

1.003.006,25

20.07.2018 –
19.07.2020

În derulare

3.756.720,30

31.08.2017 –
30.07.2020

În derulare

664.376,81

În derulare

Observaţii

-

Contractul de execuţie
lucrări a fost atribuit ȋn
data de 29.10.2018

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

situaţii de urgenţă ȋn comuna Cuza
Vodă, judeţul Galaţi

Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul strategiei
de dezvoltare locală, Măsura
06/6B – dezvoltarea
infrastructurii locale din cadrul
Strategiei de dezvoltare
locală a GAL Siret Bârlad Est
Programul Comisiei Europene
WiFi4EU

WiFi4EU – promovarea
conectivităţii la internet ȋn
comunităţile locale
Achiziţie utilaj şi accesorii

19.

DRĂGUŞENI

20.

FOLTEŞTI

Modernizare drumuri de interes
local ȋn comuna Folteşti, judeţul
Galaţi

21.

FUNDENI

Modernizarea reţelei de drumuri de
interes local ȋn comuna Fundeni,
judeţul Galaţi
Dotarea Şcolii Sfinţii trei ierarhi
Hanu Conachi din comuna Fundeni

22.

GOHOR

Îmbrăcăminţi rutiere uşoare pe DC
88 km 0+000 – 2+000 ȋn comuna

PNDR 2014-2020
Măsura M5/6B – Renovarea
satelor din cadrul Asociaţiei
GAL Tecuci
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul Strategiei
de dezvoltare locală
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul strategiei
de dezvoltare locală, Măsura
06/6B – dezvoltarea
infrastructurii locale
PNDR 2014-2020
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Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

69.787

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

În derulare

596.361

Iulie 2017 –
august 2019

În derulare

3.861.324,48

Noiembrie 2016 –
august 2019

În derulare

5.257.150,38

09.12.2016 –
09.10.2019

În derulare

297.538,39

19.12.2018 –
19.12.2020

În derulare

1.016.386,87

Decembrie 2018
– decembrie

În derulare

Observaţii

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

Valoare totală
proiect

Gohor, judeţul Galaţi
23.

INDEPENDENŢA

Modernizarea reţelei de drumuri de
interes local ȋn comuna
Independenţa, judeţul Galaţi
Înfiinţare teren de sport ȋn comuna
Independenţa, judeţul Galaţi

24.

IVEŞTI

Modernizare drumuri locale ȋn
comuna Iveşti, judeţul Galaţi

25.

JORĂŞTI

Amenajare locuri de joacă pentru
copii, comuna Jorăşti, judeţul Galaţi

26.

LIEŞTI

Înfiinţare teren sport ȋn comuna
Lieşti, judeţul Galaţi

27.

MOVILENI

Dotare cu utilaje şi echipamente –
Serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă (SVSU), comuna Movileni,
judeţul Galaţi

28.

MUNTENI

Înfiinţarea sistemului de canalizare
a apelor uzate ȋn sat Munteni,
comuna Munteni, judeţul Galaţi

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

Observaţii

2020
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2

6.795.676,83

Decembrie 2016
– decembrie
2019

În derulare

580.220,83

În derulare

PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul Strategiei
de dezvoltare locală, Măsura
5 – Crearea, ȋmbunătăţirea şi
diversificarea infrastructurii
fizice locale şi a serviciilor de
bază din cadrul Strategiei de
dezvoltare locală,
implementată de GAL
Covurlui
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2

4.419.565,53

Decembrie 2018
– decembrie
2021
Ianuarie 2018 –
ianuarie 2021

530.346,92

Octombrie 2018
– noiembrie 2021

În derulare

553.397,19

În derulare

PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul Strategiei
de dezvoltare locală
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară

268.702

Septembrie 2018
– septembrie
2021
Octombrie 2018
– octombrie 2021

Aprilie 2018 –
decembrie 2020

În derulare
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4.648.735,78

În derulare

În derulare

Proiectul se află ȋn
etapa de licitaţie

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
POR, Axa Prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii
sanitare şi sociale

4.451.802,35

Martie 2018 –
ianuarie 2021

În derulare

2.217.085,85

August 2017 –
octombrie 2020

În derulare

PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul Strategiei
de dezvoltare locală
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul Strategiei
de dezvoltare locală
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică

4.639.311,90

Septembrie 2017
– septembrie
2020

În derulare

256.091,72

Octombrie 2018
– octombrie 2021

În derulare

1.684.667,33

Iunie 2018 – iunie
2019

În derulare

5.393.457,66

29.12.2017 –
29.12.2020

În derulare

260.321,64

Octombrie 2018
– octombrie 2019

În derulare

mică
Modernizarea reţelei de drumuri de
interes local ȋn comuna Munteni,
judeţul Galaţi

29.

NĂMOLOASA

Reabilitare, modernizare, extindere
şi dotare clădire, ȋn vederea
ȋnfiinţării unui centru social
multifuncţional integrat pentru
persoane
vârstnice,
comuna
Munteni, judeţul Galaţi
Construcţia
sistemului
de
canalizare a apelor uzate şi
extinderea reţelei de alimentare cu
apă
potabilă
ȋn
comuna
Nămoloasa, judeţul Galaţi
Construire teren sport cu iluminat
ecologic ȋn comuna Nămoloasa

30.

NICOREŞTI

Achiziţie utilaj specializat pentru
ȋnfiinţarea şi dotarea serviciului
public de deszăpezire ȋn comuna
Nicoreşti, judeţul Galaţi

31.

SCHELA

Modernizare sistem de alimentare
cu apă ȋn sat Schela, comuna
Schela, judeţul Galaţi

32.

SLOBOZIA CONACHI

Îmbunătăţirea serviciului public de
ȋntreţinere a domeniului public al
comunei Slobozia Conachi prin
achiziţia de utilaje
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Observaţii

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

33.

ŞENDRENI

Modernizarea Centrului Social
Comunitar pentru familii cu copii
aflate ȋn dificultate, comuna
Şendreni, judeţul Galaţi

237.000

Iulie 2018 –
decembrie 2019

În derulare

34.

TULUCEŞTI

Modernizarea reţelei de drumuri de
interes local ȋn comuna Tuluceşti,
judeţul Galaţi

PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul strategiei
de dezvoltare locală, Măsura
06/6B – servicii de bază şi
reȋnnoirea satelor ȋn zonele
rurale din cadrul Strategiei de
dezvoltare locală a GAL Luna
Joasă a Siretului
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
PNDR 2014-2020,
Submăsura 19.2 – Sprijin
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul strategiei
de dezvoltare locală
PNDR 2014-2020
Programul LEADER, Măsura
5/6B – Renovarea satelor, din
cadrul Asociaţiei GAL Tecuci
PNDR
Măsura 125 - Îmbunătăţirea şi
dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea şi

5.208.901,93

Decembrie 2016
– septembrie
2019

În derulare

5.125.766,50

Februarie 2017 –
noiembrie 2019

În derulare

1.505.808,70

Septembrie 2017
– iunie 2020

În derulare

360.614,48

August 2018 –
aprilie 2019

În derulare

409.249,22

22.10.2018 –
22.07.2021

În derulare

3.362.977

19.11.2015 –
18.08.2019

În derulare

Extindere reţea canalizare comuna
Tuluceşti, judeţul Galaţi

Grădiniţă cu program normal
localitatea Şiviţa, comuna Tuluceşti

35.

ŢEPU

36.

UMBRĂREŞTI

Îmbunătăţirea şi dotarea serviciului
de utilitate publică din cadrul
compartimentului gospodărire şi
ȋntreţinere al comunei Tuluceşti prin
achiziţie de utilaje
Achiziţie autogreder pentru dotarea
serviciului public de gospodărire
comunală ȋn comuna Ţepu, judeţul
Galaţi
Modernizare drumuri agricole ȋn
comuna Umbrăreşti
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Observaţii

Realizat ȋn procent de
85%

Nr.
crt.

UAT

Titlu proiect

Sursa de finanţare

adaptarea agriculturii şi
silviculturii
37.
VALEA MĂRULUI
Înfiinţare grădiniţă ȋn sat Valea PNDR 2014-2020,
Mărului, comuna Valea Mărului, Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
judeţul Galaţi
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
38.
VÎNĂTORI
Înfiinţarea sistemului de canalizare PNDR 2014-2020,
a apelor uzate ȋn sat Costi, comuna Submăsura 7.2 – Investiţii ȋn
Vȋnători, judeţul Galaţi
crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară
mică
Achiziţie utilaj pentru serviciul de PNDR 2014-2020,
situaţii de urgenţă, comuna Submăsura 19.2 – Sprijin
Vȋnători, judeţul Galaţi
pentru implementarea
acţiunilor ȋn cadrul strategiei
de dezvoltare locală
Valoare totală proiecte cu finanţare europeană ȋn anul 2018 ȋn judeţul Galaţi

141

Valoare totală
proiect

Perioada de
implementare

Stadiu proiect
la 31.12.2018
(finalizat / în
derulare)

2.123.339

Decembrie 2016
– decembrie
2019

În derulare

5.628.464,92

Iulie 2018 – iunie
2021

În derulare

378.354,05

Noiembrie 2018 –
Octombrie 2021

În derulare

577.796.943,39 lei

Observaţii

