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1. Prezentare generală 

1.1. Scurt istoric al situației la nivel mondial 

Pandemia de coronavirus 2019–2020, cunoscută și sub denumirea de 
coronavirus Wuhan, focar de pneumonie chineză sau pneumonie Wuhan , a 
început pe 12 decembrie 2019 în centrul orașului Wuhan, China, atunci când a apărut 
un grup de persoane cu pneumonie de cauză necunoscută, a fost legat în principal de 
proprietarii de tarabe care lucrau la piața de pește Huanan, care vindeau și animale 
vii. Ulterior, oamenii de știință chinezi au izolat un nou coronavirus, denumit 2019-
nCoV, care s-a dovedit a fi cel puțin 70% similar în secvența genelor SARS-
CoV.Coronavirusul 2019-nCoV a fost identificat în Wuhan, provincia Hubei, China, 
după ce oamenii au dezvoltat pneumonie fără să aibă o cauză clară și pentru care 
vaccinurile sau tratamentele existente nu au fost eficiente. Virusul prezintă dovezi de 
transmitere de la persoană la persoană, iar rata de transmitere (rata infecției) a 
escaladat la jumătatea lunii ianuarie 2020.  

Perioada de incubație (perioada de la expunere până la apariția simptomelor) 
este de aproximativ două săptămâni, simptomele includ febră, tuse și dificultăți de 
respirație.  

Primele cazuri suspectate au fost raportate la 31 decembrie 2019, primele 
cazuri de boală simptomatică apărând cu puțin peste trei săptămâni mai devreme la 8 
decembrie 2019. Piața a fost închisă la 1 ianuarie 2020 și persoanele care au prezentat 
semne și simptome ale infecției cu coronavirus erau izolate. Peste 9930 de persoane, 
care au intrat în contact strâns cu persoane posibil infectate, au fost inițial 
monitorizate. pieței. Prima moarte confirmată din cauza infecției cu coronavirus a avut 
loc la 9 ianuarie 2020.  

La 23 ianuarie 2020, centrul Wuhan a fost plasat în carantină, în care au fost 
suspendate toate mijloacele de transport în comun și din Wuhan. Orașele din apropiere 
Huanggang, Ezhou, Chibi, Jingzhou și Zhejiang au fost de asemenea plasate în 
carantină începând cu 24 ianuarie 2020. 

Pe 11 martie 2020 Organizația Mondială a Sănătății a declarat că focarul de 
coronavirus a devenit o pandemie. 

China (fără teritoriile sale Hong Kong şi Macao), , a înregistrat oficial 82.735 de 
cazuri, între care 4.632 de decese şi 77.062 de vindecări. 

In ultima decadă a lunii mai, numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus 
confirmate la nivel mondial este de aproximativ 5 milioane, iar cel al deceselor a 
depăşit 328.000, potrivit datelor Johns Hopkins University. 

Potrivit universităţii americane, până în prezent au fost raportate 4.999.981 de 
contaminări şi 328.169 de decese. 

Cea mai afectată ţară este Statele Unite, cu 1,551 milioane de cazuri şi 93.439 
de decese. 

SUA sunt urmate de Rusia - cu 308.705 cazuri (2.972 de decese), Brazilia - 
cu 291.579 de cazuri (18.859 de decese), Marea Britanie - cu 249.619 cazuri (35.786 
de decese), Spania - cu 232.555 de cazuri (27.888 de decese), Italia - cu 227.364 de 
cazuri (32.330 de decese), Franţa - cu 181.700 de cazuri (28.135 de decese), 
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Germania - cu 178.473 de cazuri (8.144 de decese), Turcia - cu 152.587 de cazuri 
(4.222 de decese) şi Iran - cu 126.949 de cazuri (7.183 de decese). 
Acest bilanţ a fost întocmit plecând de la datele adunate de birourile AFP de pe lângă 
autorităţile naţionale competente şi de la informările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 
(OMS). 
 
 

1.2. Scurt istoric al situației la nivel național 

În România inițial au fost confirmate numai cazuri de import din Italia la 

persoanele venite din această țară sau care au avut contact cu o persoană din această 

țară. O sursă importantă a infecției în România sunt persoanele venite din afară care 

nu s-au autoizolat la domiciliu sau care au mințit că nu au fost într-o zonă afectată de 

infecția COVID-19. Fostul Ministrul al Sănătății, Victor Costache, a afirmat că din cele 

277 de cazuri confirmate până în 19 martie 2020, peste 80 la sută erau cazuri de 

import și ceilalți erau contacți ai cazurilor de import. Au fost deschise mai multe dosare 

penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, în care sunt vizate persoanele care nu 

au stat în autoizolare la domiciliu 14 zile și cei care nu au comunicat că au venit din 

zonele afectate sau nu au comunicat că au avut contact cu o persoană testată pozitiv 

pentru coronavirus. 

Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat pe 26 februarie 2020 
la un bărbat din județul Gorj. 

Până la data de, 9 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 20.749 de 

cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele 

confirmate pozitiv, 14.910 au fost declarate vindecate și externate. 

Totodată, până acum, 1345 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, 

internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, 

Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, 

Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, 

Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, 

Maramureș, Olt, Ilfov, Harghita, Tulcea și Buzău, au decedat. 

La ATI, în acest moment, sunt internați 152 de pacienți. 

 
2. Legislație națională aferentă pandemiei cu noul coronavirus COVID -19 

Decrete Prezidenţiale 
Decretul Preşedintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării 

de urgenţă pe teritoriul României 
Decretul Preşedintelui României nr. 240/14 aprilie 2020 privind prelungirea  

stării de urgenţă pe teritoriul României 
 
Acte normative emise de Parlamentul României 
Hotărârea Parlamentului României nr. 3/19 martie 2020 pentru încuviinţarea 

măsurii adoptate de Preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă pe 
întreg teritoriul României 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Costache
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_februarie
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Legea nr. 55/15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19. 

Acte normative emise de Guvernul României 
Ordonanţa de urgenţă nr. 11/4 februarie 2020 privind stocurile de urgenţă 

medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei 
H.G.nr. 201/18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, 
precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii 

Ordonanţa de urgenţă  nr. 30/18 martie 2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei 
sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 

Ordonanţa de urgenţă  nr. 32/26 martie 2020 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie 
socială 

Ordonanţa de urgenţă  nr. 36/26 martie 2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de 
urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României 

Ordonanţa de urgenţă  nr. 53/15 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 

Ordonanţa de urgenţă  nr. 55/23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de 
protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 

Ordonanţa de urgenţă  nr. 56/23 aprilie 2020 privind unele măsuri provizorii în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2 

Ordonanţa de urgenţă  nr. 59/30 aprilie 2020 pentru stabilirea unor măsuri 
suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

Ordonanţa de urgenţă  nr. 70/14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative 

H.G. nr. 394/18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. 
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Ordonanţe militare 
Ordonanţă militară  nr. 1/ 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă urgenţă 

care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri 
Ordonanţă militară nr. 2/ 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19 
Ordonanţă militară nr. 3/ 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19 
Ordonanţă militară nr. 4/ 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19 
Ordonanţă militară nr. 5/ 30 martie 2020 privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19 
Ordonanţă militară nr. 6/ 30 martie 2020 privind instituirea măsurii de 

carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi 
a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 
Suceava 

Ordonanţă militară nr. 7/ 4 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 
COVID-19 

Ordonanţă militară  nr. 8/ 9 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19 

Ordonanţă militară nr. 9/16 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19 

Ordonanţă militară nr.10/ 27 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19 

Ordonanţă militară nr. 11/ 11 mai 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 
COVID-19 

Ordonanţă militară nr. 12/13 mai 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 
COVID-19 

 
 
Hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă 
Hotărârea CNSSU nr.1/02.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare 

creşterii capacităţii de intervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiilor cu noul 
Coronavirus 

Hotărârea CNSSU nr.2/24.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare 
creşterii capacităţii de intervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiilor cu noul 
Coronavirus 

Hotărârea CNSSU nr.3/28.02.2020 privind aprobarea procedurii operaţionale 
privind gestionarea cazurilor de infecţie cu noul Coronavirus 

Hotărârea CNSSU nr.4/04.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare 
de combatere a noului Coronavirus şi acordarea unui ajutor umanitar pentru Republica 
Elenă, în contextul crizei migraţiei şi a refugiaţilor 

Hotărârea CNSSU nr.5/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare 
de combatere a noului Coronavirus 

Hotărârea CNSSU nr.6/09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare 
de combatere a noului Coronavirus 
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Hotărârea CNSSU nr.7/11.03.2020 privind aprobarea Hotărârii nr.9 a Grupului 
de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 
României 

Hotărârea CNSSU nr.8/12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare 
de combatere a noului Coronavirus  

Hotărârea CNSSU nr.9/14.03.2020 pentru aprobarea Hotărârii nr.11 a Grupului 
de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 
României 

Hotărârea CNSSU nr.10/14.03.2020 pentru propunerea instituirii stării de 
urgenţă pe teritoriul României şi aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea 
gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-CoV-2 

Hotărârea CNSSU nr.11/17.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare 
pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art.4, alin.(4) din Decretul Preşedintelui 
României nr.195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României 

Hotărârea CNSSU nr.13/21.03.2020 pentru evaluarea situaţiei epidemiologice 
şi a măsurilor dispuse precum şi propunerea adoptării unor măsuri suplimentare de 
combatere a noului Coronavirus  

Hotărârea CNSSU nr.15/29.03.2020 pentru evaluarea situaţiei epidemiologice 
şi dispunerea unor noi măsuri în vederea prevenirii extinderii infecţiilor cu noul 
Coronavirus 

Hotărârea CNSSU nr.16/30.03.2020 pentru evaluarea situaţiei epidemiologice 
şi dispunerea unor noi măsuri în vederea prevenirii extinderii infecţiilor cu noul 
Coronavirus 

Hotărârea CNSSU nr.19/09.04.2020 pentru evaluarea măsurilor dispuse precum 
şi pentru adoptarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus 

Hotărârea CNSSU nr.20/16.04.2020 pentru evaluarea măsurilor dispuse precum 
şi pentru adoptarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus 

Hotărârea CNSSU nr.21/27.04.2020 pentru evaluarea măsurilor dispuse precum 
şi pentru adoptarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus 

 
Ordine ale Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al 

Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă 
Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă nr.74521/17.03.2020 privind nominalizarea Institutului Naţional de 
Sănătate Publică ca autoritate responsabilă pentru monitorizarea, testarea şi 
raportarea integrată a situaţiilor generate de coronavirusul SARS-CoV-2 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74527/23.03.2020 privind instituirea unor măsuri necesare 
pentru limitarea răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unităţilor sanitare 
publice şi private 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74530/26.03.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru 
colectarea,  procesarea şi utilizarea datelor de identificare ale persoanelor aflate în 
izolare sau carantină precum şi a celor cu coronavirusul SARS-CoV-2  

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74533/28.03.2020 pentru stabilirea unor măsuri la nivelul 
unităţilor sanitare în contextul răspândirii infecţiilor cu Coronavirusul SARS-CoV-2 
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Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74534/28.03.2020 pentru stabilirea modului de 
detaşare/delegare a personalului medical şi auxiliar pe perioada stării de urgenţă 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74535/29.03.2020 – măsurile privind coordonarea operaţională 
a serviciilor de ambulanţă de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă pe 
perioada stării de urgenţă 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.130560/01.04.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru 
colectarea, centralizarea şi raportarea datelor referitoare la persoanele internate în 
spitale, confirmate cu COVID-19 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74543/03.04.2020 privind detaşarea/delegarea în alt judeţ a 
personalului medical şi auxiliar, pe perioada instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, 
în contextul infecţiilor cu SARS-CoV-2 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74546/04.04.2020 privind coordonarea şi conducerea, la nivel 
naţional, a acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă determinate de 
manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74549/06.04.2020 privind repartiţia unui număr de 4.150.000 
măşti chirurgicale cu trei pliuri 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74553/07.04.2020 privind modificarea şi completarea Ordinului 
comandantului acţiunii nr.74527/23.03.2020 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74558/08.04.2020 privind monitorizarea, coordonarea şi 
administrarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi a Centrului pentru Persoane Vârstnice Sf.Ilie Galaţi pe perioada instituirii stării 
de urgenţă la nivel naţional, în contextul infecţiilor cu SARS-CoV-2 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.74608/22.04.2020 privind detaşarea/delegarea în alt judeţ a 
personalului medical şi auxiliar, pe perioada instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, 
în contextul infecţiilor cu SARS-CoV-2 

Ordinul Comandantului Acţiunii, Secretar de Stat, şef al Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă nr.75988/27.04.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru 
colectarea, centralizarea şi raportarea datelor specifice COVID-19 

 
 Ordine ale Miniştrilor 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 414/11 martie 2020 privind instituirea măsurii 
de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică 
internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea 
prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 436/13 martie 2020 pentru aprobarea  
Protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu 
noul coronavirus (SARS-CoV2) 
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Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 476/2020 din 20 martie 2020 pentru asigurarea 
în condiţii optime a asistenţei medicale pediatrice spitaliceşti în contextul epidemiei de 
SARS-CoV-2/COVID-19 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 487/2020 din 23 martie 2020 pentru aprobarea 
protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 555/2020 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea 
Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus 
COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv 
cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru 
pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 577/2020 din 6 aprilie 2020 privind desemnarea 
din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a 
coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare 
ale României 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 654/2020 din 22 aprilie 2020 privind aprobarea 
Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia plasmei 
de la donator vindecat de COVID-19 şi utilizarea monitorizată pentru pacienţii critici 
cu COVID-19 din secţiile ATI 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 725/2020 din 30 aprilie 2020 privind stabilirea 
măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca 
urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 

Ordinul Ministrului educaţiei şi cercetării şi Ministrului Sănătăţii nr. 
220/769/2020 din 8 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere 
a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 807/2020 din 13 mai 2020 pentru stabilirea 
atribuţiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-CoV-
2 la nivelul unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 828/15 mai 2020 privind măsurile de organizare 
şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor 
sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă 

Ordinul Secretariatului de stat pentru culte şi Ministrului sănătăţii nr. 
1070/826/15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii în lăcaşurile de cult 
pe perioada stării de alertă 

Ordinul Ministrului muncii şi protecţiei sociale şi Ministrului sănătăţii nr. 
3577/831/15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 
coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă 
în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă 

Ordinul  Ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor şi Ministrului 
sănătăţii nr. 984/829/15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 
noul virus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de 
siguranţă sanitară în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă 

Ordinul  Ministrului culturii şi Ministrului sănătăţii nr. 2855/830/15 mai 2020 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi 
pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul 
culturii 

Ordinul Ministrului educaţiei şi cercetării şi Ministrului sănătăţii nr. 4259/827/15 
mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu 
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SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile 
aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 

Ordinul Ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi Ministrului 
sănătăţii nr. 1731/832/15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării 
cu noul coronavirus SARS CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii 
de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă 

Ordinul Ministrului afacerilor interne şi al Ministrului transporturilor, 
infrastructurii şi comunicaţiilor nr.79/988/22 mai 2020 privind măsuri şi reguli în 
domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii 
COVID-19 

Ordinul Ministrului sănătăţii şi Ministrului afacerilor interne nr.874/81/22 mai 
2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului 
epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu 
virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

Ordinul Ministrului sănătăţii şi Ministrului afacerilor interne nr.875/80/22 mai 
2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de 
siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase 

 
 

3. Activități realizate de Instituția Prefectului – Județul Galați 

In contextul pandemiei cu noul coronavirus COVID-19 Instituția Prefectului – Județul 

Galați a realizat numeroase activități printre care enumerăm : 

 Incă de la sfărșitul lunii februarie și pe parcursul următoarelor luni au fost realizate  

activități necesare pentru identificarea spațiilor de carantină instituționalizată, pentru 

cazarea persoanelor sosite în țară din zonele de risc. Solicitările au fost adresate 

autorităților administrativ teritoriale, activitate la care s-a colaborat permanent cu Direcția 

de Sănătate Publică Galați. Situația acestora la nivelul județului Galați a fost comunicată la 

solicitare, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului pentru Situații de Urgență, 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Avocatului Poporului. 

 Incepând cu data de 4 martie a.c. toate comunicările Inspectoratului General al  

Poliției de Frontieră cu privire la persoanele sosite din țările afectate de noul coronavirus 

au fost partajate pe fiecare unitate administrativ teritorială în parte și comunicate deîndată 

acestora cât și Direcției de Sănătate Publică și Inspectoratului Județean de Poliție Galați 

pentru verificare de specialitate. In perioada 04.03.- 03.06.2020 în județul Galați au sosit 

din afara granițelor un număr de 14.168 persoane. 

 

Martie Aprilie Mai Iunie 
Data Nr. 

persoane 

Data Nr. 

persoane 

Data Nr. 

persoane 

Data Nr. 

persoane 

04 - 

17.03.202

0 

1910 1-Apr-

2020 

195 1-May-

2020 

97 1-Jun-

20 

385 

18-Mar-

2020 
439 

2-Apr-

2020 
238 

2-May-

2020 
122 

2-Jun-

20 
218 
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19-Mar-

2020 
259 

3-Apr-

2020 
253 

3-May-

2020 
150 

3-Jun-

20 
149 

20-Mar-

2020 
445 

4-Apr-

2020 
199 

4-May-

2020 
121 

  

21-Mar-

2020 
355 

5-Apr-

2020 
228 

5-May-

2020 
168 

  

22-Mar-

2020 
549 

6-Apr-

2020 
107 

6-May-

2020 
146 

  

23-Mar-

2020 
273 

7-Apr-

2020 
81 

7-May-

2020 
156 

  

24-Mar-

2020 
216 

8-Apr-

2020 
102 

8-May-

2020 
94 

  

25-Mar-

2020 
228 

9-Apr-

2020 
97 

9-May-

2020 
119 

  

26-Mar-

2020 
247 

10-Apr-

2020 
110 

10-May-

2020 
159 

  

27-Mar-

2020 
228 

11-Apr-

2020 
71 

12-May-

2020 
87 

  

28-Mar-

2020 
230 

12-Apr-

2020 
146 

14-May-

2020 
116 

  

29-Mar-

2020 
278 

13-Apr-

2020 
92 

15-May-

2020 
197 

  

30-Mar-

2020 
264 

20-Apr-

2020 
64 

17-May-

2020 
471 

  

31-Mar-

2020 
226 

25-Apr-

2020 
187 

18-May-

2020 
321 

  

  30-Apr-

2020 
64 

19-May-

2020 
222 

  

    22-May-

2020 
226 

  

    23-May-

2020 
227 

  

    24-May-

2020 
380 

  

    25-May-

2020 
259 

  

    27-May-

2020 
188 

  

    28-May-

2020 
128 

  

    29-May-

2020 
89 

  

    30-May-

2020 
175 
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    31-May-

2020 
517 

  

 6147  2234  4935  752 

TOTAL GENERAL = 14168 

 

                           

 

 Pentru perioada Stării de Urgență și a Stării de alertă, Instituția Prefectului a  

monitorizat zilnic stocurile de medicamente, echipamente de protecție și substanțe 

dezinfectante, la cele 10 unități sanitare cu paturi din județul Galați. 

Astfel, în această perioadă au fost achiziționate cantități de medicamente care  

au asigurat necesarul, existând pe stoc la această data : 65.277 tablete Paracetamol, 

9382 comprimate  Lopinavir/Ritonavir 220mg/500mg ,22.607 comprimate de Plaquenil 

200mg.,1560 comprimate de Kaletra 200mg., 1729 comprimate de Azitromicină,6506 

comprimate de Vitamina B1,B6,B12,C, 1309 flacoane de Clexane u.i., ș.a. 

 Echipamentele de protecție achiziționate pe perioada pandemiei cu noul 

coronavirus COVID-19 : 784.000 perechi mănuși (stoc 331.700 perechi),690.330 buc. 

măști chirurgicale(stoc 378.093 buc.), 5299 bu. Măști FFP1 (stoc 300 buc,), 174.660 

buc. măști FFP2( stoc 71.483 buc.),15.463 buc.  măști FFP3 (stoc 2987 buc.)44.718 

buc. combinezoane ( stoc 16.738 buc.), ecran protecție (viziere) 20.213 buc (stoc 

(10.794 buc.), 13.367 buc. ochelari protecție (stoc 6283 buc.), ș.a. 

 Pentru asigurarea  condițiilor de igienă în spitale au fost achiziționați  

deasemenea 4.257 litri dezinfectanți pentru uz uman și 173.047 litri pentru suprafețe 

și instrumentar. 

 Urmare solicitării Ministerului Educației și Cercetării nr. 2699 / 24.02.2020 și  

ANCPDEFP 466/26.02.2020  la data de 27.02.2020 cu scrisoarea nr. 2058 toate 

unitățile de învățământ din județul Galați au fost notificate pentru comunicarea de 

informații cu privire la evoluția situației epidemiologice determinate de creșterea 

numărului de cazuri de îmbolnăvire prin infecții respiratorii și gripă în unitățile de 

învățământ. Au fost aduse la cunoștință atenționările Ministerului Sănătății și ale 

Ministerului Afacerilor Interne referitoare la riscul îmbolnăvirii, precum și recomandări 

pentru combaterea  infectării  cu noul coronavirus COVID-19. 

Martie Aprilie Mai Iunie

6147

2234

4935

752

Persoane venite in judetul Galati

Nr.persoane
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 La solicitarea scrisă a Instituției Prefectului – Județul Galați nr. 2315/04.03.2020  

serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ,alte autorități centrale reprezentate 

în teritoriu, agenți economici, membri ai Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Galați au procedat la  elaborarea Planului de continuitate cu identificarea 

funcțiilor esențiale, a personalului din grupul de continuitate și a continuității 

conducerii activității, delegarea de autoritate, stabilirea setului de date vitale pentru 

fiecare instituție/agent economic în parte.  

 Hotărârea CJSU nr. 17/ 05.03.2020 (urmare Dispozitiei DSU nr. 525/ 

05.03.2020 ) Se constituie Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor 

înalt contagioase la nivelul județului Galați, având următoarea componență: Prefectul 

Județului Galați, Subprefectul Județului Galați, Inspector Șef al ISUJ Galați, Inspector 

Șef al IPJ Galați, Inspector Șef al IJJ Galați, Șef Serviciu al STPF Galați Directorul 

Executiv al Direcției de Sănătate Publică Galați și Managerul General al Serviciului de 

Ambulanță Galați. Ulterior componența Grupului a fost completată cu președintele 

Consiliului Județean, Primarul municipiului Galați și reprezentantul S.I.P.I. Galați. 

 Instituția Prefectului a solicitat, la data de 02.03.2020, managerilor tuturor 

unităților sanitare cu paturi de pe raza județului Galați  dispunerea măsurilor necesare 

pentru amenajarea de circuite separate pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii; 

 La unitățile administrativ teritoriale din județul Galați au fost transmise  în 

lunile martie și aprilie solicitări referitor la : 

 Situația alimentării cu apă la nivelul unităților școlare din județ;  

 Identificarea, ținerea evidenței și sprijinirea tuturor persoanelor peste 65 de 

ani din comunitate; 

 Situația veteranilor și văduvelor de război , măsuri necesare pentru a veni 

în sprijinul acestora, la nevoie; 

 Conștientizarea obligațiilor și riscurilor la care se expun cei ȋn căutare de 

locuri de muncă ȋn străinătate, materiale informative puse la dispoziție de 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați; 

 Clarificarea unor aspecte privind punerea  în aplicare a prevederilor 

Ordonanțelor Militare; 

 Verificarea posibilelor încălcări ale dispozițiilor legale privind autoizolarea de 

către persoane revenite din străinătate, la unitățile administrativ teritoriale 

Munteni, Cudalbi, Brăhășești. 

 Comunicarea Recomandării Avocatului Poporului nr.6306/08.04.2020 

referitoare la dreptul la ocrotirea sanătății și cel la protecția socială a 

persoanelor aflate in ȋngrijire instituționalizată  

 

 Către toate unitățile sanitare cu paturi din județ prin scrisoarea 

nr.3473/03.04.2020 – a fost transmis Ordinul Comandantului acțiunii ,șef al 

Departamentului pentru Situații de Urgență, nr.74553/07.04.2020 de suspendare pe 

perioada stării de urgență a tuturor intervențiilor ce pot fi reprogramate . 

 Urmare apariţiei unui focar de infecţie la nivelul Centrului pentru Persoane 

Vârstnice Sf. Ilie Galați la data de 04.04.2020, 4 persoane depistate pozitiv au 
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fost transferate la spital, s-a efectuat ancheta epidemiologică şi s-a dispus izolarea 

beneficiarilor din Centru şi a personalului. 

Instituţia Prefectului a informat Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, 

Ministerul Afacrilor Interne, Ministerul Sănătăţii şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

Galaţi asupra situaţiei existente la nivelul Centrului şi măsurilor dispuse. 

In acest sens , menționăm că, în perioadele 06-13.03.2020 și 13-20.03.2020 au 

fost organizate  de către Agenția de turism Academic din municipiul Galați două 

excursii cu destinația Antalya-Turcia, după cum urmează: 

Excursia I , perioada 06-13.03.2020. 

Au participat 46 de persoane, din care 44 de turiști și 2 șoferi ai operatorului 

RBT, transportul rutier efectuându-se în zilele de 06.03.2020 (Galați-Otopeni), 

respectiv 13.03.2020 (Otopeni-Galați). 

Transportul România –Turcia și retur a fost efectuat cu avionul  pe ruta Otopeni 

–Antalya-Otopeni. 

Excursia II, perioada 13-20.03.2020. 

Au participat 43 de persoane, din care 41 de turiști și 2 șoferi ai operatorului 

RBT, transportul rutier efectuându-se în zilele de 13.03.2020 (Galați-Otopeni), 

respectiv 20.03.2020 (Otopeni-Galați). 

Transportul România –Turcia și retur a fost efectuat cu avionul  pe ruta Otopeni 

–Antalya- Otopeni. 

Atât la data de 13.03.a.c. cât și la data de 20.03.a.c., la reîntoarcerea turiștilor 

în România, Turcia nu se afla pe lista statelor aflate în Zona roșie sau  a celor cu peste 

500 de cazuri  confirmate de infecție cu coronavirus COVID-19 publicată de Institutul 

Național de Sănătate Publică. 

Cu toate că existau informații cu privire la apariția de cazuri de îmbolnăviri cu 

noul coronavirus COVID-19 în această țară, prima înregistrare  pe site-ul Institutului 

Național de Sănătate Publică cu privire la introducerea Turciei pe lista statelor  cu 

peste 500 cazuri confirmate, pentru care se impune izolarea la domiciliu este data  de 

21.03.2020, dată de la care Direcția de Sănătate Publică Galați a acționat în 

consecință. 

A fost instituită măsura carantinării instituţionalizate a Centrului pentru 

Persoane Vârstnice Sf. Ilie cu ȋncepere din data de 04.04.2020 ora 12.00. 

A fost detaşat personal medical şi auxiliar la acest Centru. 

Instituţia Prefectului a informat DSP, ISU, SAJ, IPJ şi IJJ asupra datelor de 

contact ale persoanei desemnate de conducerea Centrului Sf. Ilie  și lista beneficiarilor, 

ca urmare a comunicării acesteia de către responsabilii Centrului 

Totodată,Instituţia Prefectului a solicitat DSP Galați ducerea la ȋndeplinire a 

dezinfecţiei clădirii Centrului pentru Persoane Vârstnice Sf. Ilie Galați. 

Urmare cererii Instituției Prefectului adresate Departamentului pentru Situații 

de Urgență prin Ordinul Comandantului Acţiunii nr.74558/08.04.2020 se dispune 

monitorizarea, coordonarea şi administrarea Centrului de către DGASPC Galaţi. 

Prin Hotărârea CJSU nr.41/08.04.2020 s-a procedat la Constituirea Comisiei 

mixte cu rol de suport şi ȋndrumare, până la restabilirea stării de normalitate, la nivelul 

Centrului Sf.Ilie – având în componență reprezentanţi ai DGASPC, AJPIS, DSP şi IPJ,  
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iar prin Hotărârea CJSU nr.42/09.04.2020 a fost aprobat Planul de urgenţă redactat 

de Comisia mixtă ȋnfiinţată prin Hotărârea CJSU antemenționată. 

Pe toată perioada stării de urgență și a stării de alertă au fost realizate de către 

Instituția Prefectului – Județul Galați în colaborare cu instituțiile implicate aproximatix 

30 de alte acțiuni pentru desfășurarea în condiții optime și de siguranță a activității 

Centrului pentru Persoane Vârstnice Sf. Ilie Galați. 

 Transmiterea Raportului de control al AJPIS efectuat la sediul centrelor 

rezidențiale private și publice din județ către Direcția de Sănătate Publică, Primăria 

Galați, Primăria Nicorești și Primăria Măstăcani. Controlul nu a evidențiat situații 

deosebite, serviciile sociale s-au organizat ȋn mod operativ și eficient, luȃndu-se măsuri 

pentru asigurarea celor două ture de izolare, condiții de hrană și cazare pentru 

beneficiari și personal. 

 Pentru desfășurarea în condiții optime în perioada pandemiei cu noul 

coronavirus COVID-19 a unităților sanitare, au fost  realizate un număr de 9 de 

corespondențe  prin care s-a solicitat sprijin Ministerului Sănătății, Departamentului 

pentru Situații de Urgență și altor instituții cu atribuții conform competențelor, în 

vederea  soluționării  următoarelor : 

 achiziționării a ȋncă unui aparat RT–PCR de testare COVID-19; 

 lipsa secțiilor  ATI la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și la Spitalul de 

Pneumoftiziologie; 

 deficit de personal la Serviciul Județean de Ambulanță; 

 lipsa echipamentelor pentru asigurarea ventilației mecanice, stație de oxigen și 

personal de specialitate ATI la spitalele suport desemnate; 

 necesitatea suplimentării dotării Spitalului Județean cu 35 aparate de ventilație 

fixe, 10 aparate de ventilație portabile și 50 de laringoscoape; 

 asigurarea materialelor sanitare necesare. 

 Suplimentarea de personal adresată de unitățile sanitare cu paturi ( Spitalul de 

boli infecțioase , Spitalul de pneumoftiziologie) a fost ȋnaintată pentru analiză și 

soluționare Centrului Național de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății; 

 Ca urmare a solicitării adresate de Consiliul Județean Galați referitor la 

finanțarea spitalelor din subordine pe perioada pandemiei cu COVID-19, Instituția 

Prefectului – Județul Galați a solicitat și primit punct de vedere de la  Direcția Generală 

de Assitență Medicală și Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, pe care l-a 

transmis instituției solicitante. 

 Având în vedere Ordinul Comandantului Acțiunii – Secretar de Stat, Șef al  

Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74522 din 17.03.2020, Direcția de 

Sănătate Publica Galați – a comunicat măsurile întreprinse pentru distribuirea în cadrul 

sistemului sanitar  a elevilor, studenților și medicilor rezidenți în contextul răspândirii 

infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2. 

 Instituția Prefectului Județului Galați prin scrisoarea nr.3544/03.04.2020 a 

solicitat Inspectoratului de Poliție al Județului Galați verificarea persoanelor care nu 

respecta masura de izolare in comuna Buciumeni . 

 Au fost adresate un număr de 6 petiții prin care s-au solicitat informații cu 

privire la condițiile de asigurare a carantinei instituționalizate, remedierea unor 



15 
 

deficiențe aparute la furnizarea unor servicii de utilități publice, informații privind 

măsuri de prevenție și igienizarea spațiilor comune la blocurile de locuințe. 

 La solicitarea unor unități sanitare cu paturi din județ pentru 

detașarea/delegarea personalului medical și auxiliar , cu avizul Comandantului Acțiunii 

– Secretar de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență,au fost emise un 

număr de 12 Ordine ale Prefectului – Județul Galați , după cum urmează: 

1. Ordinul prefectului nr. 156/05.04.2020 privind detaşarea/delegarea 
personalului medical şi auxiliar  în interiorul judeţului,  pe perioada  
instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional, în contextul  infecţiilor  cu 
SARS-CoV-2  - prin actul administrativ au fost detaşate/delegate: 
 două asistente medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 

Andrei” Galați la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați; 
 două asistente medicale de la Spitalul General C.F. Galați la Căminul de Bătrâni 

”Sf. Ilie” Galați; 
 două infirmiere de la Spitalul General C.F. Galați la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” 

Galați. 
2. Ordinul prefectului nr. 157 din 05.04.2020 privind modificarea şi 

completarea anexei la Ordinul prefectului nr. 156/05.04.2020 privind 
detaşarea/delegarea personalului medical şi auxiliar  în interiorul 
judeţului, pe perioada instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional, în 
contextul  infecţiilor  cu SARS-CoV-2 - prin actul administrativ au fost 
detaşate/delegate: 
 un medic primar  de la Spitalul General C.F. Galați la Căminul de Bătrâni ”Sf. 

Ilie” Galați; 
 două asistente medicale de la Spitalul General C.F. Galați la Căminul de Bătrâni 

”Sf. Ilie” Galați; 
 două infirmiere de la Spitalul General C.F. Galați la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” 

Galați. 
3. Ordinul prefectului nr. 159 din 06.04.2020 privind  privind delegarea  

atribuţiilor  de coordonator al personalului medical şi auxiliar din  cadrul   
Căminului de Bătrâni „Sf. Ilie”  Galaţi, medicului rezident  în 
specialitatea epidemiologie, dr. Andronache Geanina, pe perioada  
instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional; 

4. Ordinul prefectului nr. 162 din 07.04.2020 privind detaşarea/delegarea 
personalului medical şi auxiliar  în interiorul judeţului,  pe perioada  
instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional, în contextul  infecţiilor  cu 
SARS-CoV-2 -  prin actul administrativ au fost detaşate/delegate: 
 două infirmiere de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Galați la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați; 
 opt asistente medicale de la Spitalul General C.F. Galați la Căminul de Bătrâni 

”Sf. Ilie” Galați; 
 opt infirmiere de la Spitalul General C.F. Galați la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” 

Galați; 
 două asistente medicale de la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Buna 

Vestire” Galaţi la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați; 
 două infirmiere de la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Buna Vestire” 

Galaţi la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați. 
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5. Ordinul prefectului nr. 164 din 08.04.2020 privind delegarea 
personalului medical şi auxiliar  în interiorul judeţului,  pe perioada  
instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional, în contextul  infecţiilor  cu 
SARS-CoV-2 - prin actul administrativ au fost delegate: 
 patru infirmiere de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Galați la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați; 
 opt asistente medicale de la Spitalul General C.F. Galați la Căminul de Bătrâni 

”Sf. Ilie” Galați; 
 două infirmiere de la Spitalul General C.F. Galați la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” 

Galați. 
6. Ordinul prefectului nr. 166  din 09.04.2020 privind delegarea 

personalului medical şi auxiliar  în interiorul judeţului,  pe perioada  
instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional, în contextul  infecţiilor  cu 
SARS-CoV-2 - prin actul administrativ au fost delegate: 
 douăsprezece aistente medicale de la Serviciul de Asistenţă Medicală al 

municipiului Galaţi la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați. 
7. Ordinul prefectului nr. 169  din 10.04.2020 privind delegarea 

personalului medical în interiorul judeţului,  pe perioada  instituirii  stării  
de urgenţă  la nivel naţional, în contextul  infecţiilor  cu SARS-CoV-2 - 
prin actul administrativ au fost delegate: 
 şase aistente medicale de la Serviciul de Asistenţă Medicală al municipiului 

Galaţi la Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați. 
8. Ordinul prefectului nr. 170  din 10.04.2020 privind delegarea 

personalului medical şi auxiliar  în interiorul judeţului,  pe perioada  
instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional, în contextul  infecţiilor  cu 
SARS-CoV-2 - prin actul administrativ au fost delegate: 
 zece asistente medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 

Andrei” Galați la Spitalul Clinic  de Boli  Infecţioase “Cuvioasa Parascheva” 
Galaţi; 

 opt infirmiere de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați la Spitalul Clinic  de Boli  Infecţioase “Cuvioasa Parascheva” Galaţi; 

 şapte îngrijitoare de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 
Galați la Spitalul Clinic  de Boli  Infecţioase “Cuvioasa Parascheva” Galaţi; 

 cinci asistente medicale de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” 
Galaţi la Spitalul Clinic  de Boli  Infecţioase “Cuvioasa Parascheva” Galaţi; 

 cinci infirmiere de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi la 
Spitalul Clinic  de Boli  Infecţioase “Cuvioasa Parascheva” Galaţi. 

9. Ordinul prefectului nr. 171  din 13.04.2020 privind delegarea 
personalului medical şi auxiliar  în interiorul judeţului,  pe perioada  
instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional, în contextul  infecţiilor  cu 
SARS-CoV-2 - prin actul administrativ au fost delegate: 
 două aistente medicale de la Centrul Financiar- Creşe Galaţi la Căminul de 

Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați. 
 şaptesprezece infirmiere de la Centrul Financiar- Creşe Galaţi la Căminul de 

Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați. 
10. Ordinul prefectului nr. 175 din 15.04.2020 privind delegarea 

personalului medical în interiorul judeţului,  pe perioada  instituirii  stării  
de urgenţă  la nivel naţional, în contextul  infecţiilor  cu SARS-CoV-2 - 
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prin actul administrativ a fost aporbată delegarea  doamnei  Radu  Camelia cadru  
medical de la Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Buna Vestire” Galaţi la 
Căminul de Bătrâni ”Sf. Ilie” Galați. 
 

11. Ordinul prefectului nr. 179  din 16.04.2020 privind delegarea 
personalului medical şi auxiliar  în interiorul judeţului,  pe perioada  
instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional, în contextul  infecţiilor  cu 
SARS-CoV-2 - prin actul administrativ au fost delegate: 
 un medic primar de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Galați la Spitalul General C.F. Galați; 
 trei  infirmiere  de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Galați la Spitalul General C.F. Galați; 
 două   îngrijitoare de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Galați la Spitalul General C.F. Galați; 
 trei  infirmiere  de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi la 

Spitalul General C.F. Galați; 
 două   îngrijitoare de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Ioan” Galaţi 

la Spitalul General C.F. Galați. 
 

12. Ordinul prefectului nr. 181 din 16.04.2020 privind încetarea 
aplicabilităţii unor acte administrative  cu caracter individual privind 
detaşarea/delegarea personalului medical şi auxiliar în interiorul 
judeţului,  pe perioada  instituirii  stării  de urgenţă  la nivel naţional, în 
contextul  infecţiilor  cu SARS-CoV-2 

 

 

4. Activități realizate de către Direcția de Sănătate Publică Galați 

Departamentul de Supraveghere in Sanatate Publica: 

1. Numar persoane bolnave confirmate Covid 19 = 639; 
2. Numar persoane vindecate (2 teste RT-PCR negative) = 399; 
3. Numar total persoane decedate = 85; 
4. Numar persoane testate = 6965; 
5. Situatia protocoalelor  incheiate cu unitatile sanitare cu paturi sau 

alte entități: 

 Spitalul Clinic de Urgenta “Sf Apostol Andrei”= 2 protocoale (Spitalul 

de Boli Infectioase “Sf. Cuv. Parascheva “Galati, Spitalul de Pneumoftiziologie Galati ); 

 Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii “Sf. Ioan” Galati = 2 protocoale 

(Spitalul judetean de urgenta “Sf .Apostol Andrei”, Centrul de dializa “Diaverum”); 

 Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Buna Vestire”= 3 

protocoale (Spitalul “Anton Cincu Tecuci”, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf 

Ioan”, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf .Apostol Andrei”,  Spitalul de 

Pneumoftiziologie ); 
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 Spitalul CF Galati = 2 protocoale (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf 

.Apostol Andrei”, Spitalul de Pneumoftiziologie Galati); 

 Spitalul de Pneumoftiziologie = 2 protocoale (Spitalul de Psihiatrie 

“Elisabeta Doamna, Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Sf.  Cuv. Parascheva“); 

 Spitalul Orasenesc Targu Bujor = 1 protocol (Spitalul Clinic de Boli 

Infectioase “Sf. Cuv. Parascheva “Galati); 

 Spitalul Municipal “ Anton Cincu “ Tecuci = 5 protocoale (Spitalul Clinic 

de Boli Infectioase “Sf. Cuv. Parascheva “Galati, Spitalul Clinic de Obstetrica -

Ginecologie “Buna Vestire” Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Sf. Cuv. Parascheva 

“Galati, Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf. Ioan” Galati, Serviciul Judetean de 

Ambulanta); 

 Spitalul Clinic de Boli Infectioase “Sf. Cuv. Parascheva “Galati= 6 

protocoale (Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf Apostol Andrei”, Spitalul de 

Psihiatrie “ Elisabeta Doamna”, Spitalul de Pneumoftiziologie Galati, Spitalul Municipal 

“Anton Cincu “ Tecuci, Centrul de dializa Diaverum, Spitalul Clinic de Obstetrica-

Ginecologie “Buna Vestire”); 

 Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” = 3 protocoale (Spitalul Clinic 

de Boli Infectioase “Sf. Cuv. Parascheva “Galati, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

“Sf .Apostol Andrei”, Spitalul de Pneumoftiziologie Galati”); 

6. Activitati desfasurate pentru  gestionarea efectelor pandemiei: 

 Transmiterea catre unitatile sanitare (spitale ,CMI. etc) a “Metodologiei de 

supraveghere a sindromului acut respirator  cu noul coronavirus (COVID-19)”, a 

ordonantelor militare si a legilor sanitare, ori de cate ori au intervenit modificari 

 Reorganizarea unitatilor sanitare (spitale), a circuitelor functionale si asigurarea 

triajului in corturi/UPU pentru pacientii suspecti/ confirmati; 

 Validare cazuri, recolte probe, introducere in machete “Corona forms “, portal 

Covid, Registrul de  Boli Transmisibile, raportari statistice, etc.; 

 Carantinarea persoanelor venite din zona rosie, supraveghere, investigare 

suspecti si eliberarea avizelor epidemiologice la sfarsitul perioadei de carantina; 

 Supravegherea izolatilor la domiciliu, veniti din zona galbena, a contactilor 

cazurilor confirmate, prin medicii de familie cu internarea celor suspecti; 

 Validare fise la cazurile confirmate pozitiv; 

 Instruire retea privind asigurarea activitatilor pe programe nationale; 

 Recomandari unitati sanitare cu paturi pentru asigurarea stocurilor 

corespunzatoare de medicamente, dezinfectante, echipamente de protectie, materiale 

sanitare, etc; 

 Raportari zilnice a deceselor si cazurilor catre CNSCBT . 

 Anchete epidemiologice la caz, identificare contacti, izolarea la domiciliu, 

monitorizare clinico-epidemiologica prin medicii de familie; 

 Chestionarea telefonica a sositilor din zona galbena si rosie, introducere in baza 

de date, izolare sau carantinare; 
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 Anchete epidemiologice in focare Covid 19, supravegherea contactilor, recolte 

probe, dezinfectie terminala, internare cazuri, cohortari pe categorii suspecti si 

confirmati si monitorizare zilnica; 

 

Serviciul de Control in Sanatate Publică: 

1. Au fost efectuate 53 controale in unitați sanitare din care:  

 20 controale în 8 unități sanitare cu paturi pentru verificarea respectarii 
condițiilor igienico sanitare  

  10 controale în cele 10 Centre de îngrijire a persoanelor vârstnice de 
stat 

 14 cabinete de medicină dentară  
  4 cabinete medicină de familie 
 Un centru de dializă 

 2 laboratoare medicale 
 2 controale la Laboratorul Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Apostol Andrei”,  

implicat in activitatea de testare RT-PCR pentru identificarea virusului SARS-Cov-2. 
2. Au fost efectuate 78 controale la utilizatorii de biocide pentru verificarea 

respectării Reg UE 528/2012. 
3. S-au monitorizat un număr de 3500 persoane pentru verificarea măsurilor de 

carantinare/izolare și s-au aplicat un număr de 14 sancțiuni în valoare de 170.000 
lei conform HG 857/2011 art. 34, lit. m, la persoanele care nu au respectat masurile 
de autoizolare. 

4. S-au efectuat doua controale igienico sanitare la Cantina de ajutor social, 
care asigura masa persoanelor carantinate în locații fără bloc alimentar propriu. În 
cadrul efectuării serviciilor de permanență s-a monitorizat telefonic modul de asigurare 
a hranei persoanelor carantinate și remedierea deficiențelor în cazul apariției unor 
disfuncționalități de aprovizionare și distribuție. 

5. Au fost efectuate două controale la operatorul local de transport public de 
călători- SC TRANSURB SA Galați, pentru verificarea asigurării materialelor de 
curățenie și dezinfecție și modul de utilizare al produselor biocide. 

6. În această perioada inspectorii sanitari au contribuit la întocmirea, completarea 
și raportarea zilnică a bazelor de date cu persoanele carantinate și izolate la domiciliu 
către instituțiile abilitate. 

7. S-au desfășurat 293 acțiuni, împreună cu reprezentanți ai Poliției, pentru 
verificarea respectării măsurilor de izolare la domiciliu. 

8. Au fost verificate 4 spații de carantinare. În  unitățile controlate s-au 
verificatdotarea și utilizarea echipamentelor specifice obligatorii, existența si utilizarea 
materialelor destinate igienei personale, colectarea și decontaminare lenjeriei precum 
și modul de gestionare a deșeurilor cu potențial periculos. 

9. Alte activități desfășurate : 
 S-au verificat respectarea măsurilor impuse de starea de urgență, efectuându-

se 22 controale în unități tip: after school, săli de joacă, unități de înfrumusețare, 
unitați bancare. 

 Au fost rezolvate un număr de 65 sesizări privind nerespectarea măsurilor 
impuse de starea de urgența (referitor la distanțarea socială, nerespectarea măsurilor 
de autoizolare, purtarea echipamentului de protecție și utilizarea produselor biocide). 
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 În perioada respectiva  personalul Serviciului de control in sanatate publica a 
asigurat serviciul de permanență pentru triaj epidemiologic (14 ture de 12 
ore) în punctele de trecere a frontierei Oancea și Giurgiulești. 

 În intervalele 17.03 - 25.03.2020 și din 10.04.20230–până în  prezent 
personalul Serviciului de Control in Sanatate Publica a asigurat serviciul de 
permanență  în cadrul Centrului Județean Coordonare și Conducere 
Intervenției Galați la sediul ISU Galati. 

10. Inspectorii sanitari au aplicat un număr de 23 amenzi în valoare  

de 187.500 lei. 

În activitatea desfășurată pentru gestionarea situației COVID-19 au participat 

un număr de 15 inspectori sanitari și 2 asistenți inspectori. 

În cadrul acțiunilor desfășurate, urmare a contactului cu persoane  confirmate 

pozitiv Covid 19, șapte inspectori sanitari și un asistent inspector au fost izolati la 

domiciliu, conform anchetelor epidemiologice desfășurate în focare. 

 

5. Activități realizate de structurile Ministerului Afacerilor Interne 

5.1.Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați 

În perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 

195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și 

Decretul nr. 240 din 14.04.202 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul 

României, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,General EREMIA Grigorescu” al 

județului Galați, a desfășurat misiuni de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență 

determinate de evoluția situației epidemiologice generate de răspândirea 

coronavirusului SAR-COV-2 în zona de competență a inspectoratului. 

Prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției - CJCCI, 

activat la sediul unității conform Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență (HCJSU) nr. 22 din 13.03.2020 s-a asigurat, în permanență fluxul 

informațional-decizional între toate structurile din județul Galați care au atribuții sau 

îndeplinesc funcții de sprijin pe linia gestionării situațiilor de urgență generate COVID-

19, de conducere și coordonare tehnico-operațională a tuturor activităților și misiunilor 

de intervenție, precum și funcțiile de monitorizare a evoluției situației epidemiologice 

din județul Galați. 

De la instituirea regimului stării de urgență și a stării de alertă (16.03.2020 – 

06.06.2020), I.S.U. Galați a desfășurat un număr de 448 de acțiuni si misiuni de 

intervenție, acestea fiind, cu preponderență, misiuni pentru: 

- Transportul persoanelor suspecte/confirmate de la locurile de 

carantină/domiciliu la spital; 

- Transportul interspitalicesc a persoanelor suspecte/confirmate, funcție starea 

pacienților și deciziile personalului medical competent pe această linie; 
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- Transportul către spațiile de carantină sau domiciliu a persoanelor care s-au 

întors în țară sau a persoanelor carantinate care vin din județe pentru care s-a 

terminat perioada de carantină; 

- Monitorizarea în permanență a spațiilor de carantinare libere, starea de 

întreținere și decontaminare a acestora la nivelul județului Galați; 

- Misiuni de aprovizionare de la unitățile specializate din I.G.S.U. (depozitele de 

rezerve proprii) cu echipamente și materiale sanitare de protecție și distribuirea 

acestora către Serviciul de ambulanță Galați, DSP Galați și unitățile spitalicești 

din județ; 

- Verificarea prin echipe mixte ISU Galați – IPJ/IJJ Galați a persoanelor aflate în 

izolare/carantinare la domiciliu, în localitățile de pe raza județului Galați.  

- Alte tipuri de misiuni și acțiuni specifice. 

 Pe perioadă stării de urgență, Centrului Județean de Conducere și Coordonare a 

Intervenției Galați a desfășurat misiuni de însoțire a mijloacelor de transport sau 

convoaielor cu persoane care se întorc în țară din zone “roșii”, în permanență de 

echipaje ale ISU Galați, echipaje de poliție, jandarmi sau poliție de frontieră. 

 În prezent ISU Galați asigură transportul persoanelor care nu respectă măsura 

izolării/carantinării la domiciliu, către spațiile de carantină instituționalizată.   

 Personalul din cadrul CJCCI menține în permanență legătura cu echipajele de 

jandarmi și poliție locală care asigură paza spațiilor de carantină din județ stabilite prin 

Hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați. 

 La nivel național s-a stabilit un Flux de lucru privind comunicarea interinstituțională 

a datelor și informațiilor referitoare la persoanele față de care s-a instituit măsura 

izolării la domicliu sau carantinei instituționalizate (Flux de lucru înregistrat la Ministrul 

Afacerilor Interne nr. 11.577 din 03.04.2020 și Ministerul Sănătății nr. 458 din 

03.04.2020), care este gestionat la nivelul județului Galați de CJCCI, în cooperare cu 

Direcția de Sănătate Publică Galați, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor (care 

are repezentant în CJCCI) și Biroul Județean pentru Administrarea Bazelor de Date și 

Evidența Persoanelor – BJABDEP Galați (din cadrul MAI), prin operaționalizarea unui 

portal http://portal.depabd.mai.intranet/covid. 

 În această aplicație sunt introduse alertele referitoare la cetățenii români sau 

străini aflați pe teritoriul național și pentru care s-a pus în aplicare măsura izolării sau 

carantinei. În aceast mod, dacă echipajele de patrulare ale poliției, poliției locale, 

jandarmeriei, poliției de frontieră și inspectoratului pentru situații de urgență  sau alte 

structuri de ordine și siguranță publică din județul Galați care desfășoară misiuni și 

acțiuni în contextul COVID-19, pot solicita Centrului Județean de Conducere și 

Coordonare a Intervenției, date și informații despre anumite persoane care încalcă 

normele și cadrul legal de reglementare a măsurilor și acțiunilor de prevenire a noului 

coronavirus  COVID-19.  

http://portal.depabd.mai.intranet/covid


22 
 

 Zilnic CJCCI Galați, începând cu data instituirii stării de alertă, întocmește situația 

nominală pe județ și pe UAT-uri cu persoanele intrate în țară din zonele “roșii” asupra 

cărora se aplică măsura izolării/carantinării la domiciliu. Situația aceasta se transmite 

către DSP Galați, Instituția Prefectului Județului Galați, UAT-uri, Casa de Pensii Galați, 

Poșta Română și furnizorii de utilități publice. 

 În fiecare zi la nivelul CJCCI Galați se întocmește situația persoanelor aflate în 

carantină instituționalizată, pentru fiecare spațiu de carantină special destinat, în 

vederea asigurării hranei de către instituțiile desemnate, evidență care se înaintează 

către DSP Galați, Instituția Prefectului Județului Galați, Primăria Municipiului Galați, 

Primăria Municipiului Tecuci și Primăria Tulucești. 

 De asemenea, zilnic se întocmește situația nominală a persoanelor confirmate 

COVID-19 pe UAT-uri și cartiere în municipiul Galați, transmițându-se către  Instituția 

Prefectului Județului Galați și UAT-urile din județ. 

 Zilnic se întocmește evidența cu forțele și mijloacele implicate în acțiunile de 

prevenire și combatere a situațiilor de urgență generate de pandemia de COVID-19. 

Evidență care se transmite către CNCCI și Instituția Prefectului Județului Galați. 

  Prin platforma informatică CNCCI/DSU/COVID-19, CJCCI Galați actualizează în 

timp real: distribuția și consumul de stocuri de materiale de protecție, situația 

stocurilor de materiale pe unități spitalicești, unități de primiri urgențe și unități din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății; situația paturilor și 

ventilatoarelor din A.T.I. destinate tratării pacienților COVID-19 și evidența numerică 

a testelor PCR efectuate zilnic. 

 CJCCI Galați analizează și emite avize de derogare de la măsura izolării 

/carantinării la domiciliu pentru persoanele care solicită acest document în situația 

participării la funeraliile rudelor cu grad de rudenie/afin 1-3. 

 CJCCI Galați analizează și înaintează către CNCCI cererile pentru obținerea 

derogării de la măsura izolării /carantinării la domiciliu pentru persoanele care solicit 

acest lucru, în conformitate cu prevederile legale.         

 La nivelul Centrului județean de conducere și coordonare a intervenției sunt 

desfășurate în permanență schimburi de date și informații și structurile de intervenții 

și cu unitățile spicalicești de pe raza județului privind cunoașterea tehnicii și aparaturii 

specifice COVID-19, numărul de paturi din spitale destinate COVID-19, numărul 

locurilor în ATI, numărul ventilatoarelor și starea de operativitate a acestora, starea 

tehnicii de intervenție a ISU și UPU SMURD Galați, SAJ Galați, stocurile de echipamente 

și materiale sanitare de protecție din unitățile spitalicești din județ, etc. și raportarea 

pe acestora către Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției. 
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5.2. Inspectoratul Județean de Poliție Galați 

         La nivelul I.P.J. Galaţi, în perioada de referință, s-a acționat în conformitate cu 

reglementările actelor normative și a dispozițiilor primite, în sistem integrat cu 

jandarmi, polițiști de frontieră și poliție locală. 

        În perioadele stărilor de urgență/alertă  instituite, s-a acționat în dispozitivul de 

ordine publică pentru mediul urban cu un număr de 93 polițiști medie/3 schimburi, iar 

pentru mediul rural cu un număr de 115 polițiști medie/3 schimburi , constituind un 

număr de 104 patrule de ordine publică medie/3 schimburi .  

        Din totalul de efective menționate, s-au constituit un număr de 45 patrule mixte 

medie/lună, polițiști/jandarmi,  6 patrule mixte poliție/polițiști de frontieră medie/lună 

și 16 patrule independente de jandarmi medie/lună, folosindu-se un număr de 67 

autospeciale medie/lună. 

         Structura de poliție rutieră a acționat în dispozitiv cu un număr de 42 polițiști 

medie/3 schimburi, folosindu-se aproximativ 21 de autospeciale/3 schimburi fiind 

angrenaţi și personalul din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Galaţi  şi respectiv Tulcea, precum şi din 

cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Galaţi.  

         În perioada evaluată s-a intervenit la un număr de 4.865 sesizări, 4.059 apeluri 

S.N.U.A.U 112 din care 3.486 apeluri s-au confirmat aspectele sesizate .    

         De asemenea, s-au organizat un număr de 224 acțiuni, unde s-au aplicat 17.082 

contravenții cu o valoare totală de 16.264.289 lei, din care Legea nr. 61/1991 modf. 

(1935), O.U.G. nr. 195/2002 rep.(7183) ș.a, confiscându-se bunuri în valoare totală de 

27.084 lei. 

         Cu ocazia activităților desfășurate s-au constatat un număr de 257 infracțiuni 

din oficiu, în care au fost cercetate un număr de 166 persoane. 

         Pe linia situației operative s-au sesizat un număr de 1.578 infracțiuni, din care 

327 s-au înregistrat în cauzele cu A.N. , 450 infracțiuni contra persoanei, 498 infracțiuni 

la patrimoniu, 128 infacțiuni pe linie economică, 60 infracțiuni la regimul armelor, 152 

infracțiuni la regim rutier și 200 alte infracțiuni.  

     Pe linie preventivă s-au desfășurat un număr de 64 activități . 

         Având în vedere valorile ridicate ale situației operative, la nivelul localităților 

Băleni și Munteni s-au constituit zone speciale de siguranță publică în care s-a acționat 

cu efective mărite.   

          În perioada evaluată, la nivelul I.P.J. Galați au fost efectuate un număr de 240 

misiuni de menținere a ordinii publice în zona centrelor de carantină, s-au verificat un 

număr de 10.262 locații ale persoanelor în care s-a dispus măsura izolării la domiciliu, 

s-au verificat 511 societăți comerciale pe linia respectării legislației în domeniu.  
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         Totodată, în activitatea de verificare a persoanelor autoizolate la domiciliu, în 

număr de 28.591 s-au folosit un număr de 32 polițiști locali în medie/zi cu un număr 

de 16 mijloace auto medie/zi. 

         Cu ocazia verificărilor efectuate de personalul angrenat în activități, s-au 

constatat 12 infracțiuni pe linie, s-au aplicat 8.005 contravenții , în valoare de 

14.312.802 lei. 

         Activitățile efectuate de polițiștii I.P.J. Galați au fost următoarele: 

          - filtre rutiere zilnice pe raza municipiului Galați pentru verificarea modului în 

care sunt respectate prevederile legale referitoare la starea de urgenţă sau starea de 

alertă; 

          - verificarea persoanelor  autoizolate la domiciliu; 

          - controale la agenții economici pentru verificarea modului în care sunt 

respectate prevederile legale referitoare la starea de urgenţă sau starea de alertă; 

          - patrulări în zona centrelor de carantinare;  

          - activităţi de însoţire a transporturilor cu persoane carantinate. 

         În ceea ce privește resursele financiare folosite , pentru protecția personalului 

s-au achiziționat bunuri în valoare aproximativă de 940.000 lei. 

  
5.3.Inspectoratul Județean de Jandarmi Galați 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice de la nivelul întregii țări,  

generată de răspândirea COVID 19 și în contextul declarării ,,Pandemiei” de către 

Organizația Mondială a Sănătății, ca urmare a extinderii cazurilor de infectare cu 

COVID 19, Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați a angrenat toate efectivele 

operative disponibile, în dinamică, în funcție de evoluția situației operative pentru 

adoptarea tuturor măsurile specifice stabilite în acord cu Decretele privind declararea 

stării de urgență pe teritoriul României. 

Totodată, în conformitate cu cadrul dispozițional de implementare a sarcinilor 

prevăzute în decretele de instituire a stării de urgență, pentru prevenirea situațiilor de 

risc în planul ordinii și siguranței publice și pentru a preîntâmpina actele de 

nerespectare a măsurilor de distanțare socială, Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Galați a suplimentat dispozitivul de ordine publică cu efective din 

comandamentul unități și din structurile de pază instituțională și a 

modificat programul de lucru al personalului operativ pentru a asigura o mai 

mare prezență a lucrătorilor jandarmi în stradă. 

În acest sens, pe lângă activitățile cotidiene planificate, în perioada 23.02.2020 

– 22.05.2020,  I.J.J. Galați a adoptat o serie de măsuri, astfel: 
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 a asigurat echipaje pentru preluarea și însoțirea convoaielor auto care 
transportau persoane asimptomatice sosite din zonele roșii atât pe timpul tranzitării 
județului Galați, cât și pentru plasarea acestora în carantină instituționalizată, la 
centrele puse la dispoziție de autoritățile locale.  În acest sens, coloanele de 
autoturisme au fost preluate de la limita de județ si au fost însoțite efectiv pe raza de 
competență, până la centrele de carantină stabilite. 

      a asigurat  măsurile de ordine publică în zona centrelor de carantină instituite la 
nivelul județului Galați, după cum urmează: la Hotel Sport (până la data de 12.03.2020 
când locația a fost preluată în responsabilitate de către Poliția Locală), la Spitalul de 
Boli Infecțioase Galați, Hotel Didona, Motel Casa Aursei, Baza de Agrement Zătun, 
Motel Nef, Căminul de bătrâni Sf. Ilie, Hanul Vânătorului, Complex Turistic Zăvoiu, 
Complex Stejarul, Complex Tineret, Căminul Studențesc “H”, Casa Nicorești, Hotel 
Tirighina; 

       au fost desfășurate activități pentru identificarea persoanelor care nu respectă 
măsurile instituite prin carantină sau a măsurilor de izolare de la domiciliu în vederea 
aplicării măsurilor legale. Astfel efectivele unității au acționat în sistem integrat cu 
efectivele I.P.J. Galați, rezultând: 1481 de patrule mixte executate cu poliția în mediul 
urban și 561 de patrule mixte executate cu poliția în mediul rural;       

       la solicitarea reprezentanților DSP Galați s-a asigurat soluționarea unor 
reclamații în legătură cu persoanele sosite din zone cu transmitere comunitară extinsă, 
prin verificări efectuate în teren. Totodată, s-a asigurat protecția, în teren, a 
reprezentanților D.S.P. Galați pe timpul efectuării testelor pacienților cu 
simptomatologie specifică COVID 19. 

Misiuni executate în perioada analizată:  

- Misiuni de însoțire/preluare a convoaielor auto – 489 misiuni, cu 1087 

jandarmi și 145 autospeciale de intervenție. 

- Misiuni de asigurare la/în zona centrelor de carantină - 559 misiuni, cu 2 

268 jandarmi și 1118 autospeciale de intervenție. 

- Patrule în sistem integrat (mixte cu poliția): 2042 misiuni, cu 2042 jandarmi 

și  680 autospeciale de intervenție. 

- Patrule de jandarmi: 544 misiuni, cu 1548 jandarmi și 544 autospeciale de 

intervenție. 

-  Misiuni transport izoletă: 53 de misiuni, 184 jandarmi și 92 de auto. 

În urma activităților desfășurate au fost constatate următoarele fapte: 

- au fost aplicate 1241 sancțiuni, din care 203 avertismente și 1038 amenzi în 

valoare de 1.541.650 lei, după cum urmează: 806 sancțiuni la OUG nr. 1/1999, 

406 sancțiuni la Lg. 61/1991 și  29 sancțiuni la alte acte normative. 

- infracțiuni constatate: 

- independent, în cadrul patrulelor de jandarmi: 17 infracțiuni cu 17 autori, 

- în dispozitivele mixte cu poliția: 50 infracțiuni cu 56 de autori. 
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        Dintre acestea evidențiem 2 infracțiuni la Legea 143/2000 – privind deținerea de 
droguri de risc pentru consum propriu, constatate în urma a 2 acțiuni (o acțiune 
independentă și o acțiune în cooperare cu BCCO Galați)  la  2 centre de carantină 
(Hotel Alexia și Motel Aursei) și o infracțiune de zădărnicire a combaterii bolilor 
prevăzută la art. 352 Cod penal. 

 

5.4.Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Galați 

 La nivelul judeţului Galaţi, alături de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră 

Galaţi funcţionează, 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, astfel: 

- Sectorul Poliţiei de Frontieră OANCEA, Acesta are în componenţă: 

 Punctul de Trecere a Frontierei Galaţi - Rutier ; 
 - Sectorul Poliţiei de Frontieră FOLTEŞTI;   

 - Sectorul Poliţiei de Frontieră GALAŢI; 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. 
 

 Pentru îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere şi controlul trecerii frontierei de 

stat a României, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii 

transfrontaliere şi orice încălcare a regimului juridic al frontierei de stat S.T.P.F. Galați, 

împreună cu cele trei sectoare ale poliției de frontieră au întărit dispozitivul de 

supraveghere și control a frontierei de stat, în perioada 15.02 – 25.05.2020,fiind 

folosiți, în medie, pentru o perioadă de 24 de ore, 85 polițiști de frontieră în cadrul a 

40 de patrule și posturi și un număr de 20 de autospeciale.  

 Începând cu data de 13.03.2020 S.T.P.F. Galați a asigurat prezența unui 

reprezentant al poliției de frontieră în cadrul Centrului Județean pentru Conducerea și 

Coordonarea Intervenției Galați, din cadrul I.S.U.J. Galați. 

 Polițiștii de frontieră planificați în serviciu în cadrul punctelor de frontieră din 

județul Galați au pus în aplicare prevederile Ordonanțelor Militare privind măsurile de 

prevenire a răspândirii COVID – 19 la intrarea/ieșirea în/din țară a cetățenilor, precum 

și respectarea reglementărilor privind interdicțiile de export a unor tipuri de 

bunuri(medicamente, produse alimentare etc.). La nivelul P.T.F. Galați – rutier a u fost 

luate masuri de suplimentare a personalului, pentru fluidizarea traficului, astfel încât 

nu au fost înregistrate creșteri ale timpilor de așteptare. Menționăm faptul că prin 

Hotărârea C.N.S.S.U. nr. 8 din 12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare 

de combatere a noului Coronavirus P.T.F. Oancea a fost închis temporar. 
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 În conformitate cu prevederile O.M.A.I. 50/2020 privind privind stabilirea unor 

măsuri organizatorice necesare pentru respectarea izolării la domiciliu, carantinării şi 
internării pe durata stării de urgenţă, Poliţia Română şi Jandarmeria Română, prin 

structurile teritoriale din subordine, precum şi poliţia locală organizează în comun, sub 

coordonarea Poliţiei Române, dispozitive specifice pentru verificarea, la fiecare 

adresă/unitate sanitară, a respectării obligaţiei persoanelor izolate la domiciliu, 

carantinate sau internate de a nu părăsi locaţia în care sunt plasate. Poliţia de Frontieră 

Română, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate 

desfăşoară activităţi specifice potrivit competenţelor, în cazul nerespectării măsurilor 

de izolare la domiciliu, carantinare sau internare. În acest context S.T.P.F. 

Galați, împreună cu cele trei sectoare ale poliției de frontieră, au participat la 352 de 

misiuni în cooperare cu structurile I.P.J. Galați, în perioada 15.02.2020 – 25.05.2020.  

 Pentru protejarea personalului propriu au fost luate următoarele măsuri: 

 instruirea personalului privind modul de curățare și dezinfecție; 

 asigurarea materialelor necesare de protecție a personalului și a substanțelor 

dezinfectante; 

 stabilirea unui set de reguli de distanțiere socială în cadrul instituției (păstrarea 

distanței de 1,5 – 2m); 

 suspendarea activităților de pregătire; 

 dezinfectarea frecventă a spațiilor folosite de polițiștii de frontieră, precum și 

a mijloacelor tehnici; 

 modificarea programului de lucru; 

 suspendarea temporară a audiențelor; 

 măsurarea temperaturii la intrarea în sediile structurilor poliției de frontieră. 

         

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

Galați – rutier în perioada 15.02.2020 – 25.05.2020 

SENS INTRARE SENS IEȘIRE 

Persoane Autoturisme Autotren Persoane Autoturisme Autotren 

52558 24338 8132 60337 25.960 6786 

 

6. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați 

6.1.Hotărâri CJSU adoptate în perioada 23.02-03.06.2020 

Nr. 

crt. 

Nr. şi dată hotărâre Obiect 

1 14 / 23.02.2020 Stabilire spaţiu de carantinare Hotel Sport din Galaţi, 

cu asigurarea personalului specializat pentru 

monitorizare de către DSP şi a pazei de către IJJ. 
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2 15 / 24.02.2020 -Stabilirea a patru spaţii de carantinare, cu asigurarea 

personalului specializat pentru monitorizare de către 

DSP, a hranei de către primăriile Galaţi şi Tecuci şi a 

pazei de către IJJ; 

-Persoanele care domiciliază ȋn străinătate trebuie să 

completeze Chestionarul de evaluare şi localizare pe 

teritoriul României la prezentarea la SPCLEP, 

SPCRPCIV şi SPCP.  

3 16 / 26.02.2020 -Preşedinţii CLSU vor identifica toate persoanele venite 

din ţările afectate de Covid-19 şi vor ȋntocmi o situaţie 

centralizatoare care va fi transmisă zilnic către 

Instituţia Prefectului, DSP şi ISU; 

-Toate persoanele venite din ţările afectate de Covid-

19 vor fi notificate asupra măsurilor stabilite de către 

CNSSU ȋn scopul prevenirii extinderii ȋmbolnăvirilor. 

4 17 / 05.03.2020 -Constituirea Grupului de suport tehnico-ştiinţific 

privind gestionarea 

bolilor înalt contagioase la nivelul județului Galați; 

-Abilitarea Grupului de suport tehnico-ştiinţific să 

emită decizii cu caracter tehnic, care vor fi transmise 

ulterior tuturor membrilor CJSU pentru punere ȋn 

aplicare; 

- Medicii de familie vor sprijini DSP în activitatea de 

monitorizare și informare a persoanelor din lista de 

pacienți aflați în izolare la domiciliu și raportarea 

datelor la DSP; 

-Pentru centralizarea datelor, DSP va fi sprijinită cu 

personal din cadrul altor autorităţi sau instituţii 

publice; 

- Managerii tuturor unităților sanitare cu paturi de pe 

raza județului vor dispune amenajarea de circuite 

separate pentru persoanele cu afecțiuni respiratorii; 

- Managerii tuturor unităților spitalicești vor constitui la 

nivelul unității pe care o conduc o comisie de 

coordonare în vederea analizei externării pacienților. 

5 18 / 09.03.2020 -Aprobarea solicitării DSP privind achiziţionarea unui 

sistem automat Real Time PCR pentru efectuarea 

testării Covid-19, recomandarea către Consiliul 

Judeţean Galaţi de a analiza posibilitatea asigurării 

fondurilor necesare pentru achiziţie. 

6 19 / 09.03.2020 -Respectarea Procedurii şi criteriilor de suspendare a 

cursurilor şcolare ȋn unităţile de ȋnvăţământ unde se 

ȋnregistrează cazuri conformitate de coronavirus; 
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-Interzicerea manifestărilor publice sau private, ȋn 

spaţii deschise sau ȋnchise, cu un număr mai mare de 

1000 de persoane, ȋncepând cu data de 08.03.2020. 

Pentru manifestările mai mici de 1000 de persoane e 

necesar avizul DSP (prin HCJSU nr.20 s-a stabilit că 

pentru adunările mai mici de 200 de persoane nu este 

necesar avizul DSP); 

-Interzicerea accesului ȋn spitale al aparţinătorilor 

ȋncepând cu data de 08.03.2020; 

-Interzicerea stagiilor de practică ȋn spitale ȋncepând 

cu data de 08.03.2020; 

-Cetăţenii care au fost carantinaţi ȋn alte state şi deţin 

certificate medicale care le validează starea de 

sănătate nu vor fi carantinaţi la intrarea ȋn ţară; 

-Persoanele aflate ȋn izolare nu vor putea părăsi ţara 

decât după expirarea perioadei de 14 zile; 

-Informarea cetăţenilor români care sosesc din ţări 

aflate ȋn zona roşie asupra obligativităţii intrării ȋn 

carantină/izolare la domiciliu şi completarea de către 

aceştia a unei declaraţii pe proprie răspundere prin 

care ȋşi asumă această responsabilitate; 

-Cetăţenii străini care vin ȋn România din ţările aflate 

ȋn zona roşie vor intra obligatoriu ȋn carantină/izolare; 

-Exceptarea de la restricţiile stabilite prin Hotărârea 

CNSSU din 08.03.2020 a transporturilor de marfă de 

minimum 3,5 t.  

7 20 / 10.03.2020 -Suspendarea cursurilor şcolare ȋn perioada 11-

22.03.2020; 

-Suspendarea transportului rutier de persoane prin 

servicii regulate şi ocazionale ȋntre România şi Italia 

ȋntre 10-31.03.2020; 

-Stabilirea obligativităţii dezinfecţiei şi evitării 

aglomeraţiei de către unităţile de alimentaţie publică şi 

de către operatorii de transport; 

-Instituirea de măsuri de dezinfecţie la nivelul 

instituţiilor publice şi private. 

8 21 / 11.03.2020 -Recomandarea decalării de către entitățile private, 

inclusiv operatorii economici cu un număr de peste 99 

de angajați, precum şi obligativitatea decalării 

programului personalului din instituțiile publice cu un 

număr de peste 99 de angajați, a programului 

personalului care utilizează transportul public în 

comun, până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de 

prelungire; 
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- Restricționarea activităților culturale, științifice, 

artistice, religioase, sportive și divertisment, în spații 

închise, cu capacitatea de peste 100 de persoane, 

până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de 

prelungire; 

- Sistarea activităților cu public pentru săli de 

spectacole, biblioteci, teatre, muzee, locuri de 

joacă/săli de distracție pentru copii, până la data de 

31.03.2020, cu posibilitate de prelungire; 

- Recomandarea suspendării activităților didactice din 

învățământul superior până la data de 31.03.2020, cu 

posibilitatea prelungirii și utilizarea unor metode 

didactice alternative de învățământ; 

- La nevoie structurile poliției și jandarmeriei asigură 

măsurile de ordine publică și însoțire necesare, inclusiv 

fluidizarea circulației rutiere pe trasele de deplasare, 

cu ocazia transporturilor realizate pentru gestionarea 

tuturor situațiilor ce vizează fenomenul Coronavirus; 

- În caz de necesitate, structurile jandarmeriei și 

poliției locale desfășoară măsuri de menținere a ordinii 

publice în proximitatea locațiilor unde sunt amplasate 

persoane în carantină sau se realizează activități 

medicale specifice; 

-Autorităţile locale şi serviciile publice deconcentrate 

vor populariza măsurile care trebuie ȋndeplinite de 

persoanele care revin ȋn ţară; 

- Președinții CLSU măsurile pentru asigurarea de 

bunuri necesare traiului zilnic persoanelor care solicită 

și sunt carantinate sau autoizolate la domiciliu. 

9 22 / 13.03.2020 - ISU Galați va distribui bunuri bunuri materiale din 

completul taberei de sinistrați (corturi, mese etc.) 

către Spitalul de uregnţă, Spitalul de boli infecţioase şi 

Spitalul de copii. 

10 23 / 17.03.2020 -Poliţiile locale şi serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor de la nivelul uat-urilor din 

judeţul Galaţi se subordonează operaţional IPJ Galaţi; 

-Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi 

Serviciul judeţean de ambulanţă se subordonează 

operaţional ISU Galaţi; 

- Garnizoana Galaţi sprijină, la cerere, IJJ și IPJ pentru 

asigurarea pazei și protecției la obiective sau misiuni; 

- Se suspendă exercițiile, simulările, aplicațiile 

instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, 

ordine publică și securitate națională, cu excepția celor 
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cu caracter militar desfășurate în poligoanele de 

instrucție; 

-Angajarea ȋn structurile MAI, ȋn unităţile sanitare şi ȋn 

serviciile de asistenţă socială fără concurs, pe durată 

determinată de 6 luni, de personal contractual 

medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de 

laborator și alte categorii de personal contractual 

necesare; 

- Pe perioada stării de urgență, modificările de 

structură din cadrul unităților sanitare se vor aviza de 

către DSP în funcție de necesități; 

- Introducerea, acolo unde este posibil, pe perioada 

stării de urgență, a muncii la domiciliu sau în regim de 

telemuncă, prin act unilateral al angajatorului; 

-Suspendarea efectuării controalelor ITM la angajatori, 

cu excepţii; 

- Pe durata stării de urgență, cursurile din toate 

unitățile și instituțiile 

de învățământ se suspendă; 

-UAT-urile organizează activitatea astfel încât să fie 

evitat contactul direct între persoane, inclusiv prin 

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare; 

 

11 24 / 17.03.2020 - Instituirea izolării la domiciliu pentru o perioadă de 

14 zile, pentru toate persoanele asimptomatice care 

sosesc în România din țările unde sunt confirmate cel 

puțin 500 de cazuri; 

- Suspendarea până la data de 31.03.2020, cu 

posibilitate de prelungire, a târgurile de mașini auto, 

târgurile de animale / alte evenimente organizate la 

nivelul uat-urilor; 

- Restricționarea activităților culturale, științifice, 

artistice, religioase, 

sportive și de divertisment, care presupun participarea 

a peste 50 de persoane, realizate în spații închise, 

inclusiv cele realizate în săli de fitness, saloane SPA, 

de cosmetică, săli de jocuri de noroc și cazinouri; 

- Suplimentarea numărului mijloacelor de transport în 

comun şi micșorarea timpilor de așteptare de către 

primăria Galaţi; 

-Punerea la dispoziţie a două spaţii de carantină de 

către primăria Galaţi şi Universitatea Dunărea de Jos; 

-Înfiinţarea unui sistem de videoconferinţă la nivel 

judeţean; 
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- ISU Galați va distribui bunuri bunuri materiale din 

completul taberei de sinistrați (corturi, mese etc.) 

către Spitalul de pneumoftiziologie; 

-Aprobarea Procedurii operative privind gestionarea 

fluxului de persoane în contextul riscului de răspândire 

a infecției cu Coronavirus COVID19, precum și referitor 

la gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul 

României/Județul Galați; 

-Recomandarea introducerii filtrelor pentru 

termoscanare. 

12 25 / 20.03.2020 -Suspendarea, până la data de 31.03.2020 cu 

posibilitate de prelungire a termenului, a activitaţii de 

servire și consum a produselor alimentare și a 

băuturilor alcoolice și non-alcoolice, organizată de 

restaurante, hoteluri, cafenele sau altelocaluri publice, 

în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau 

exteriorul locației; 

-Suspendarea, până la data de 31.03.2020 cu 

posibilitate de prelungire a termenului, a activităţilor 

culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de 

divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear 

și de ȋngrijire personală, realizate ȋn spații ȋnchise; 

-Interzicerea, până la data de 31.03.2020 cu 

posibilitate de prelungire a termenului, oricărui 

eveniment care presupune participarea a 100 de 

persoane, ȋn spații deschise, iar pentru cele ce 

presupun participarea a maximum 100 de persoane, 

organizatorii sunt obligați să dispună măsuri care să 

asigure distanța de minimum 1 m ȋntre participanți; 

-Exceptarea de la carantină a conducătorilor 

autovehiculelor de transport marfă cu masă maximă 

autorizată mai mare de 3,5t; 

- Primăriile Galați și Tecuci vor ȋntreprinde la nivelul 

comitetelor locale măsurile necesare ȋn vederea 

asigurării cazării și hrănirii studenților, elevilor și 

voluntarilor care urmează să activeze ȋn unitățile 

sanitare; 

-Monitorizarea persoanelor cu risc social de către 

structurile de asistenţă socială de la nivelul uat-urilor; 

- ISU Galați va distribui bunuri bunuri materiale din 

completul taberei de sinistrați (corturi, mese etc.) 

către Spitalul Anton Cincu Tecuci. 

13 26 / 24.03.2020 -Suspendarea gratuităților și reducerilor la transportul 

în comun pentru toți beneficiarii de la nivelul tuturor 
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unităților administrativ teritoriale din județul Galați pe 

toată durata stării de urgență; 

-Suspendarea pe durata stării de urgenţă, ȋn intervalul 

orar 22-6, a tuturor activităților de comercializare cu 

amănuntul a produselor și serviciilor, cu excepția 

farmaciilor cu program permanent, stațiilor de 

carburant și a serviciilor medicale; 

-Interzicerea accesului ȋn spaţiile de promenadă pe 

durata stării de urgenţă; 

-Limitarea accesului ȋn pieţele agroalimentare la 20 de 

persoane pe durata stării de urgenţă; 

-Interzicerea vânzării cu amănuntul ȋn piaţa Calea 

Basarabiei; 

-Instituirea serviciului de permanenţă la nivelul tuturor 

uat-urilor; 

-Dezinfectarea autospecialelor IPJ care transportă 

persoane spre centrele de carantină de către SAJ; 

-Recomandare către primăria Galaţi de a asigura 

fonduri pentru Spitalul de copii pentru achiziţia de 

echipamente medicale; 

-Obligativitatea autorităţilor administraţiei publice 

locale de a identifica şi ţine evidenţa persoanelor peste 

65 de ani fără susţinători sau altă formă de ajutor; 

- Recomandare către primăria Galaţi de a identifica 

fonduri pentru achiziţionarea unui container frigorific 

pentru persoanele decedate. 

14 27 / 26.03.2020 - Garnizoana Galați va asigura până la 40 de militari ce 

vor participa la patrulele mixte împreună cu IPJ pentru 

verificarea circulației persoanelor și autovehiculelor; 

-SPCRPCIV şi SPCP vor asigura personal ce va participa 

la patrulele mixte împreună cu IPJ pentru verificarea 

circulației persoanelor și autovehiculelor; 

-Stabilirea a trei locaţii pentru cazare pe perioada stării 

de urgenţă; 

- ISU Galați va distribui bunuri bunuri materiale din 

completul taberei de sinistrați (corturi, mese etc.), în 

vederea montării corturilor destinate evaluării 

medicale inițiale, la Centrul Regional de Proceduri și 

Cazare pentru Solicitanții de Azil Galați (2 corturi) şi 

Spitalul judeţean Galaţi (1 cort). 

15 28 / 27.03.2020 -Completarea CJCCI cu un reprezentant al Garnizoanei 

Galaţi; 

- Spitalul de psihiatrie Galați va amenaja un pavilion 

până la data de 29.03.2020 în vederea preluării 

pacienților din cadrul Spitalului de boli infecţioase. 
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16 29 / 28.03.2020 -Stabilirea ca unităţi spitaliceşti tip suport pentru 

Covid-19 a Spitalului militar şi a Spitalului de 

obstetrică-ginecologie; 

-Reglementări privind două spaţi de carantină. 

17 30 / 31.03.2020 -Permiterea circulaţiei pentru persoanele de peste 65 

de ani şi ȋn afara intervalului orar 11-13, ȋn anumite 

condiţii; 

-Facilitarea accesului persoanelor de peste 65 de ani 

ȋn spaţiile comerciale ȋn intervalul orar 11-13; 

-Reluarea carantinei şi plata acesteia pentru cei care 

părăsesc locul de carantinare; 

-Instituirea carantinei pentru cei care nu respectă 

autoizolarea, cu plata integrală şi sancţiune 

contravenţională; 

-Stabilirea carantinării/izolării la domiciliu pentru 

şoferii autovehiculelor de transport marfă cu 

capacitatea peste 2,4 t; 

-Izolarea preventivă la locul de muncă, pe o durată 

stabilită de angajator, pentru personalul din Sistemul 

Energetic Naţional; 

-Montarea de dispozitive de dezinfecţie de către 

primării şi asociaţiile de proprietari; 

-Asigurarea de spaţii hoteliere pentru personalul din 

sistemul medical pentru odihna dintre gărzi; 

-Stabilirea pazei şi protecţiei spaţiilor de carantină; 

-Desemnare subprefect David pentru coordonarea 

activităților derulate în vederea funcționării în condiții 

optime a centrelor de carantină; 

-Instituirea de filtre pentru verificarea autovehiculelor 

la toate intrările ȋn municipiul Galaţi, Garnizoana Galaţi 

va sprijini cu tehnică suplimentară această activitate. 

18 31 / 31.03.2020 Prelungirea tuturor termenelor pentru măsurile 

dispuse pentru prevenirea și combaterea Covid -19 

prin Hotărârile adoptate de către CJSU care expirau la 

data de 31.03.2020, până la noi dispoziții. 

19 32 / 01.04.2020 -Aprobarea Planului de măsuri pentru unitățile sanitare 

cu paturi din 

județul Galați; 

-Aprobarea solicitării Primăriei Municipiului Galați 

privind modificarea programului de transport local al 

Transurb; 

-Dispunerea verificării de către DSP a stocurilor de 

echipamente de protecţie şi a modului de gestionare a 

acestora la nivelul Spitalului de pneumoftiziologie; 
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- Dispunerea verificării de către DSP a modului în care 

au fost realizate circuitele pentru pacienții 

suspecți/confirmați la Spitalul judeţean; 

-Aprobarea ȋnfiinţării de noi centre de carantină; 

-Punerea la dispoziţia IPJ a două autospeciale de la 

SPCRPCIV şi SPCP; 

- ISU Galați va distribui bunuri materiale din completul 

taberei de sinistrați (corturi, mese etc.) către Spitalul 

CFR în vederea montării a 2 corturi destinate evaluării 

medicale inițiale; 

- ISU şi IJJ vor pune la dispoziție câte un microbuz 

pentru transportul către localitatea de domiciliu a 

persoanelor care sosesc în punctele de trecere a 

frontierei cu mijloace auto (ex. tiruri) și sunt debarcate 

în vamă. 

20 33 / 03.04.2020 -Instituirea obligativităţii purtării măştii ȋn mjloacele de 

transport şi ȋn toate spaţiile publice; 

-Aprobarea ȋnfiinţării unui nou centru de carantină; 

-Dispunerea organizării de spaţii de carantină pentru 

minim 50 de persoane de către primăria Tecuci. 

21 34 / 04.04.2020 -Instituirea carantinei instituţionalizate la Centrul 

pentru persoane vârstnice Sf.Ilie; 

-Aprobarea ȋnfiinţării de noi centre de carantină; 

 

22 36 / 05.04.2020 Actualizarea spaţiilor de carantină de la nivelul 

judeţului Galaţi. 

23 37 / 05.04.2020 Stabilirea beneficiarilor spațiilor de cazare (clădiri) ce 

urmează a fi rechiziționate de pe teritoriul județul 

Galaţi pentru carantinarea persoanelor care vin din 

zonele roșii – 6 primării 

24 38 / 06.04.2020 Aprobarea ȋnfiinţării de noi centre de carantină. 

25 40 / 08.04.2020 -Completarea Grupului de suport tehnico-ştiinţific cu 

preşedintele consiliului judeţean; 

-Actualizarea spaţiilor de cazare pentru carantină; 

26 41 / 08.04.2020 -Măsuri pentru gestionarea situaţiei de la Centrul 

Sf.Ilie – stabilirea instituţiilor implicate, constituirea 

Comisiei mixte, desemnarea reprezentanţilor de la DSP 

şi DGASPC; 

-Completarea CJCCI cu reprezentantul DJEP Galaţi; 

-Actualizarea spaţiilor de cazare pentru carantină; 

- ISU Galați va distribui bunuri materiale din completul 

taberei de sinistrați către Centrul Sf.Ilie în vederea 

montării unui cort; 
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- Consiliul Judetean Galati va asigura fondurile 

financiare necesare în 

regim de urgență pentru achiziționarea unui container 

cu agregat frigo-refrigerare. 

27 42 / 09.04.2020 -Modificarea unor prevederi din Hotărârea CJSU nr.41 

referitoare la Centrul Sf.Ilie; 

-Aprobarea Planului de măsuri ȋntocmit de Comisia 

mixtă pentru Centrul Sf.Ilie, cu stabilirea 

responsabilităţilor DSP şi AJPIS ȋn implementarea 

acestuia; 

-Actualizarea spaţiilor de cazare pentru carantină; 

28 43 / 11.04.2020 -Suspendarea pelerinajului de Florii şi a slujbei Învierii 

Domnului; 

-Aprobarea măsurilor pentru distribuirea paştilor; 

-Actualizarea spaţiilor de cazare pentru carantină. 

29 44 / 13.04.2020 - Completarea Grupului de suport tehnico-ştiinţific cu 

primarul mun. Galaţi; 

-Instituirea carantinei instituţionalizate la Căminul Sf. 

Spiridon. 

30 45 / 17.04.2020 -Completarea CJCCI cu un reprezentant al SIPI; 

-Reglementări pentru noaptea de Paşti; 

-Reglementări pentru personalul navigant; 

-Suspendarea activităţii cabinetelor de medicină 

dentară şi a activităţii din centrele comerciale, cu 

excepţii. 

31 46 / 28.04.2020 -Reglementări privind circulația persoanelor care au 

împlinit vârsta de 65 de ani, în afara 

locuinței/gospodăriei; 

-Instituirea raportărilor zilnice a stocurilor de către 

SAJ, DSP, spitale, laboratoare; 

-Stabilirea locaţiilor ȋn care funcţionează CJCCI; 

-Stabilirea fluxului informaţional ca urmare a solicitării 

CNCCI. 

32 47 / 29.04.2020 Anularea suspendării gratuităților și reducerilor la 

transportul în comun pentru toți beneficiarii de la 

nivelul tuturor unităților administrativ teritoriale din 

județul Galați pe toată durata stării de urgență. 

33 48 / 01.05.2020 Suspendarea în intervalul 01 – 15.05.2020 a 

gratuităților și reducerilor la transportul în comun la 

nivelul județului Galați, cu excepția persoanelor cu 

dizabilități, precum și persoanelor care beneficiază de 

salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. 
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34 49 / 07.05.2020 -Desemnarea dnei. Pohrib de la DGASPC ca 

responsabil cu monitorizare şi coordonarea Comisiei 

mixte de la Centrul Sf.Ilie; 

-IPJ şi IJJ vor elabora un plan de măsuri pentru 

asigurarea ordinii publice şi ordonanţelor militare la 

nivelul comunei Brăhăşeşti; 

-Adaptarea programului de funcţionare a pieţelor de 

către Administraţia Pieţelor Galaţi; 

-Încetarea funcţionării unui centru de carantină. 

35 50 / 18.05.2020 Relocarea unor membrii ai CJCCI pe durata stării de 

alertă. 

36 51 / 22.05.2020 -Stabilirea excepţiilor de la prezentarea declarației pe 

propria răspundere cu privire la motivele deplasării în 

afara localității; 

-Stabilirea centrelor de carantină instituţionalizată de 

la nivelul judeţului; 

-Carantinarea persoanelor care nu respectă izolarea la 

domiciliu. 

37 52 / 23.05.2020 Dispunerea măsurilor necesare pentru solicitarea către 

CNCCI a instituirii pe o perioadă de 14 zile a măsurii 

de carantinare a satelor Toflea și Brăhășești, comuna 

Brăhășești 

38 53 / 24.05.2020 -Instituirea carantinei satelor Toflea și Brăhășești, 

comuna Brăhășești, pentru o perioadă de 14 zile; 

-Stabilirea regulilor pentru intrarea/ieşirea din zona 

carantinată; 

-Instituirea măsurilor obligatorii ȋn zona carantinată; 

-Stabilirea responsabilităţilor DSP ȋn zona carantinată 

39 54 / 25.05.2020 -Completarea Hotărârii CJSU nr.51/22.05.2020 prin 

introducerea comunei Negrileşti ȋn aria de 30 de km 

faţă de municipiul Tecuci ȋn care nu este necesară, 

pentru deplasare, completarea declaraţiei pe proprie 

răspundere; 

-Înlocuirea subprefectului Manoliu cu subprefectul 

David ȋn Grupul de suport tehnico-ştiinţific. 

40. 57 / 03.06.2020 -Încetarea activităţii Comisiei mixte cu rol de suport şi 

ȋndrumare a Centrului Sf.Ilie; 

-Retragerea de către ISU Galaţi a bunurilor materiale 

(1 cort) de la Centrul Sf.Ilie 

 

7. Gradul de afectare al populației  din județul Galați în contextul pandemiei 

cu noul coronavirus COVID-19 

7.1. Situația persoanelor carantinate instituțional la nivelul județului Galați 
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1. Distribuția persoanelor pe centre de carantină 

Nr. 
Crt. 

Denumire spațiu carantină 
Persoane 

carantinate 
instituțional 

Municipiul Galați 

1 Hotel si Restaurant Sport Galați 157 

2 Complexul de Agrement Balta Zătun 16 

3 Cămine - Campusul Studențesc (H) 410 

4 
Blocul M11, Cartierul Micro 17, Municipiul 
Galați 127 

5 Baza sportivă Siderurgistul 51 

6 Vila Bordeaux 27 

7 Hostel Waterland 0 

8 PENSIUNEA JOLIE 30 

9 PENSIUNEA JOLIE 2 42 

10 Hotel Ghedin 64 

11 
Complex Sportiv Arena de Box “Vasile 
Lehăduș”  70 

12 Baza de Cantonament “Oțelul” 58 

13 White House  48 

14 Pensiunea Casa Majestic 31 

15 Hotel TIRIGHINA 151 

16 Complex AZAR 53 

17 Patinoarul Artificial “Dunărea”  57 

18 Hotel CINA Galați 151 

Municipiul Galați 1543 

Municipiul Tecuci 

1 Spații de cazare Obor 66 

2 Hotel CORAL Tecuci 56 

Municipiul Tecuci 122 

Comuna Smârdan 

1 Hostel Alexia 123 

Comuna Smârdan 123 

Comuna Șendreni 

1 Motel & Restaurant Didona-B 71 

2 Motel & Restaurant Casa Aursei 170 

Comuna Șendreni 241 

Comuna Vânători 

1 Hanul Vanatorului 141 

Comuna Vânători 141 
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Comuna Tulucești 

1 Complex pentru Tineret 88 

2 Complex Stejarul 103 

3 Hotel NEF 85 

Comuna Tulucești 276 

Comuna Cosmești 

1 Popas turistic Zăvoiu  150 

Comuna Cosmești 150 

Comuna Nicorești 

1 Casa Nicorești 91 

Comuna Nicorești 91 

Comuna Vlădești 

1 Casa de Protocol a C.J. Galaţi 0 

Comuna Vlădești 0 

  2687 

2. Distribuția persoanelor la nivelul unităților administrativ teritoriale 

 

 
3. Distribuția persoanelor carantinate pe sexe 
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4.  Distribuția persoanelor carantinate pe categorii de vârstă 

 
 

 

 

 

5. Situația persoanelor carantinate în funcție de țara din care a sosit 
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7.2.Situația persoanelor autoizolate la nivelul județului Galați este 

prezentată în anexa nr.1 atașată. 

 

7.3. Situația îmbolnăvirilor înregistrate la nivelul județului Galați.  

Până la data de 08.06.2020  au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus  

COVID-19 un număr  de 639 de persoane. Inregistrarea numărului zilnic de cazuri 

este prezentată în anexa nr. 2. Numărul persoanelor vindecate și externate este 

399. 

 O situație aparte  a fost reprezentată de Căminele pentru persoane vârstnice 

Sf. Spiridon și Sf. Ilie din municipiul Galați , la care situația confirmaților pozitiv cu noul 

coronavirus COVID -19 și a deceselor la data de 11.05.2020 este redată mai jos : 

 

 

Spațiile de carantină din mun. 
Galați: 18 
 

Spațiile de carantină din mun. 
Tecuci: 2 
 

Spațiile de carantină din 
com. Tulucești: 3 
 

Spațiile de carantină 
din com. Vânători: 1 
 

Spațiile de carantină din loc. 
Șendreni: 2 
 

Spațiile de carantină din loc. 
Cosmești: 1 
 

Spațiile de carantină din loc. Nicorești: 
1 

Spațiile de carantină 
din com. Smârdan: 1 
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Cămin persoane vârstnice Sf. Ilie 

Nr. 

crt. 

Categorie 

persoane 

 

 

Număr 

total 

Bolnavi 

COVID-19 

Decedați Vindecați Negativi 

1. Beneficiari cămin 140 114 40 31 26 

2. Personal angajat   40   23 0 17 15 

 TOTAL 180 137 40 48 41 

 

Cămin persoane vârstnice Sf. Spiridon 

Nr.crt Categorie 

persoane 

 

 

Număr 

total 

Bolnavi 

COVID-19 

Decedați Vindecați Negativi 

1. Beneficiari cămin 139 104 16 3 30 

2. Personal angajat   67   28  0 3 - 

 TOTAL 206 132 16 6 30 

 

Numărul deceselor înregistrate pe perioada pandemiei cu noul coronavirus 

COVID-19  la nivelul județului Galați este de 85, din acestea 83 de persoane aveau 

comorbidități.  

 Din numărul de 85 de persoane decedate , 49 persoane sunt de sex masculin 

și 36 de persoane de sex feminin. 

 Pe categorii de vârstă ponderea cea mai mare este reprezentată de grupa 71-

80 de ani , 27% și grupa 81-90 de ani, 34%. 
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8. Sprijin guvernamental acordat agenților economici /alte categorii 

profesionale în perioada pandemiei cu noul coronavirus COVID-19. 

In contextul  situației epidemiologice determinate de răspândirea noului Coronavirus 

COVID-19 și ale prevederilor Decretului nr.195/2020 și Decretului nr. 240/2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în perioada 15 martie-14 aprilie 2020, 

conform prevederilor O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative, la nivelul județului Galați au fost realizate numeroase activități în domeniul 

protecției sociale  

 

I. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați 

 

 Somaj tehnic - Luna martie 2020 

 Număr angajatori cu sediul social în Galați    -                 1.280 

 Număr angajați beneficiari de șomaj tehnic   -                      6.308 

 Indemnizații plătite aferente șomajului tehnic (lei)   -   3.566.416      

 

 

 Somaj tehnic - Luna aprilie 2020  

 Număr angajatori cu sediul social în Galați                -          3.029 

 Număr angajați beneficiari de șomaj tehnic               -          17.204 

 Indemnizații plătite aferente șomajului tehnic (lei)    -   26.811.726   
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SITUAŢIE ŞOMAJ TEHNIC MARTIE-APRILIE 2020 
JUDEŢUL GALAŢI 

 

 
 

Incepand cu data de 1 mai, documentele necesare pentru obtinerea 

indemnizatiilor de somaj tehnic (aferente lunii aprilie), au fost transmise prin 

Registratura electronica pusa la dispozitie de Guvernul Romaniei prin Autoritatea 

pentru Digitalizarea Romaniei (https://aici.gov.ro/home). Transmiterea documentelor 

prin Registratura Electronica a asigurat procesarea mai rapida , o evidenta mai buna 

a acestora si de asemenea, a facilitat accesul la formularele ce trebuiau completate. 

Cererile au fost editate in format inteligent, pentru a ajuta angajatorii sa 

calculeze indemnizatia solicitata. Au fost limitate astfel erorile cu privire la datele 

firmei, numarul contului bancar, codul numeric personal. 

In ceea de priveste solicitarile in baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea 
unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare 
a unitatilor de invatamant, la nivelul AJOFM Galati, pana la data de 26 mai 2020, au 
fost inregistrate 185 cereri (angajatori) pentru un numar de 499 angajati, din care 
platite 40 cereri, pentru 76 angajati, in suma de 42.979 lei.  

 Disponibilizări colective. In perioada 01.01-12.05.2020 un număr 8 

angajatori au comunicat disponibilizarea a 608 persoane, în următoarele domenii : 

industria construcțiilor metalice - 68 angajați ( din totalul de 119),fabricarea de masini, 

utilaje și echipamente -135  ( din totalul de 147) ,industria metalurgică -40 (din totalul 

de 40) ,construcții -220 ( din totalul de 308) ,transporturi terestre -13 ( din totalul de 

69), fabricarea produselor textile -162 ( din totalul de 377), fabricare de mobilier-42 ( 

din totalul de 71). 

Angajatori ce au depus
cereri

Angajati beneficiari de
indemnizatie

Indemnizatii platite
(mii lei)

1280

6308

35663029

17204

26811

Martie

Aprilie

https://aici.gov.ro/home
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 La nivelul județului Galați suma necesară încheierii de convenții în vederea 

acordării de facilități angajatorilor (conform art. 80,85 din Legea nr. 76/2002) –este de 

8.379.000 lei. 

 

 
Situatia somajului inregistrat in judetul Galati la data de 30 aprilie 2020 

 

La sfârșitul lunii aprilie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Galati erau înregistrați 10350 șomeri (din care 4501 femei), rata 

șomajului fiind de 5,44%. 

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 5,39, în această 

lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,05 pp. 

Din totalul de 10.350  persoane înregistrate în evidențele AJOFM Galati, 1837  

erau someri indemnizaţi , iar 8513 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește 

mediul de rezidență, 8329 șomeri provin din mediul rural și 2021 sunt din mediul 

urban. 
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7168
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40
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42

Salariati existenti

Salariati
preconizati a fi
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Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel: 

 

 

 

 

Referitor la structura somajului dupa nivelul de instruire, somerii cu nivel de 

instruire primar, gimnazial si profesional, sau fara studii, au ponderea cea 

mai mare in totalul somerilor inregistrati (peste 80%). Astfel, din punct de 

vedere al distributiei somerilor pe niveluri de instruire, la data de 30 aprilie 

2020,  situatia se prezinta astfel:  

 studii superioare – 360 persoane, reprezentand 3,48%; 
 studii liceale/postliceale – 1288 persoane, reprezentand 12,44%; 
 studii inferioare (fara studii, sc.gimnaziala, sc. profesionala, inv.compl. de 

ucenici – 8702  persoane, reprezentand  84,08%; 

  

Din totalul de 275 locuri de munca vacante intrate in evidentele agentiei in luna 

aprilie 2020, un numar de  26 locuri de munca erau destinate persoanelor cu studii 

superioare. 

Mentionam ca datele prezentate sunt in permanenta dinamica. 

5.49 3.40
14.78

31.57
22.15

22.61

Pondere grupe de varsta  in numarul total de 
someri inregistrati la data de  30 aprilie 2020

< 25 ani

între 25-29

între 30-39

între 40-49

între 50-55

peste 55 ani

Grupa de 

vârstă 
 

Total 10350 

< 25 ani 568 

între 25-29 352 

între 30-39 1530 

între 40-49 3267 

între 50-55 2293 

peste 55 

ani 
2340 
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Prin Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Galați în baza 

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare , beneficiarii și 

sumele plătite cu titlu de indemnizație întrerupere temporară activitate, sunt 

următoarele: 

      Pentru drepturile aferente lunii martie 2020 au fost aprobate și plătite 1.184 

cereri, corespunzătoare unui număr de 1.464 beneficiari cu valoarea totală de 

2.612.093 lei, astfel: 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru acordarea indemnizațiilor aferente lunii aprilie 2020, au fost depuse, 

prin intermediul aplicației aici.gov.ro 1.981 cereri, respectiv:  

o persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi 

familiale (IF), alte profesii liberale  –  1.868 cereri; 

o persoane care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe –    

29 cereri; 

o avocați – 71 cereri; 

o unități (societăți) cooperatiste – 6 cereri pentru un număr de 168 beneficiari; 

o structuri sportive publice din subordinea administrației locale  – 2 cereri pentru 

un număr de 64 beneficiari; 

o structuri sportive publice din subordinea MTS  – 1 cerere pentru un număr de 

28 beneficiari; 

o structuri sportive private – 4 cereri pentru un număr de 70 beneficiari. 

Nr.crt. 
Denumire categorie 

profesională 

Număr 

cereri 
aprobate și 

plătite 

Număr 
beneficiari 

Sume 

aprobate/  
Plăți efectuate 

(lei) 

1 Alți profesioniști (PFA, 
II, IF, Profesii 

liberale) 1.102 1.102 2.039.099 

2 Drepturi de autor și 
drepturi conexe 

24 24 50.054 

3 Avocați 50 50 105.100 

4 Societăți cooperatiste  3 143 257.638 

5 Structuri sportive 

publice din 

subordinea 
administrației locale 

1 78 70.858 

6 Structuri sportive 
publice din 

subordinea MTS 

1 28 38.020 

7 Structuri sportive 
private  

3 39 51.324 

 TOTAL 1.184 1.464 2.612.093 
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Din totalul cererilor depuse, au fost aprobate și plătite 1.365,  corespunzătoare 

unui număr de 1.682 beneficiari cu valoarea totală de 6.552.041 lei, astfel: 

Nr.crt. 
Denumire categorie  

profesională 

Număr cereri 
aprobate și 

plătite 

Număr 
beneficiari 

Sume aprobate/ 
Plăți efectuate 

(lei) 

1 Alți profesioniști (PFA, 
II, IF, Profesii liberale) 1.253 1.253 5.086.833 

2 Drepturi de autor și 
drepturi conexe 

29 29 116.052 

3 Avocați 70 70 285.040 

4 Societăți cooperatiste  6 168 677.988 

5 Structuri sportive 
publice din subordinea 
administrației locale 

2 64 148.682 

6 Structuri sportive 
publice din subordinea 
MTS 

1 28 72.022 

7 Structuri sportive private  4 70 165.424 

 TOTAL 1.365 1.682 6.552.041 

 

 Diferența de 616 dintre cererile depuse și cererile aprobate/plătite reprezintă 

cereri multiple (cea mai mare parte a diferenței; există cazuri în care un beneficiar a 

depus 7 solicitări/cereri) și cereri neconforme.     

 Pentru drepturile aferente lunii mai 2020, cererile se înregistrează până la data 

de 10.06.2020. 

 

INDEMNIZAŢII PENTRU ÎNTRERUPEREA TEMPORARĂ A ACTIVITĂŢII MARTIE - 
APRILIE 2020 JUDEŢUL GALAŢI 

 

 

Martie Aprilie Martie Aprilie

Nr.beneficiari Plati efectuate (mii lei)

PFA, II, IF, Profesii liberale Drepturi de autor si conexe
Avocati Societati cooperatiste
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Inspectoratul Teritorial de Muncă Galați în aplicarea prevederilor 

Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,Anexa nr.1- Măsuri 

de primă urgență cu aplicabilitate directă-Domeniul muncii și protecției sociale a 

realizat în perioada 15 martie – 13 mai a.c. un număr de 97 de controale , din care în 

domeniul relațiilor de muncă un număr de 78 și în domeniul securității și sănătății în 

muncă un număr de 19. 

Aspectele verificate pe teren în urma unor sesizări au fost: neacordare de 

salariu, discriminare (persoană cu handicap),munca la negru, șomaj tehnic, 

neacordare echipament de protecție,  neeliberare adeverință de angajat, nerespectare 

norme de sănătate și securitate în muncă. 

I.T.M. Galați a transmis  către angajatori un număr de 297 notificări în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

De la apariţia OUG 30/2020 şi OUG 32/2020 inspectorii de muncă au furnizat 

informaţii la numeroasele solicitări telefonice adresate atât de angajatori cât şi de 

angajaţi cu privire la modalităţile de aplicare a acestor acte normative. 

Până la data de 5 mai a.c. un număr de 29 de beneficiari au depus  copia 

registrului de zilieri pentru luna martie şi aprilie, înregistrându-se un număr de 

4.294 de poziţii. 

În luna martie au fost înregistrate  7 contracte de stagiu (absolvenţi de 

facultate) şi 8 contracte de ucenicie. Au fost eliberate un număr de 74 parole 

REVISAL şi au fost efectuate 846 interogări CNP în REVISAL. 

În perioada 11 – 22 mai a.c. au fost efectuate verificări  conform tematicii 

privind Campania Naţională pentru verificarea respectării prevederilor de către 

persoanele juridice care desfăşoară activităţi de mediere şi plasare a forţei de muncă 

în străinătate, a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români 

care lucrează în străinătate şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 384/2001. 

Instituțiile cu atribuții în domeniul muncii și protecției sociale depun toate 

eforturile în această perioadă pentru realizarea măsurilor active pentru piața 

muncii aprobate de Guvernul României: 

 Susținerea a 41,5% din salariul de bază  

 Nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut; 

 Pentru angajații care au beneficiat de șomaj tehnic; 

 Durata aplicării – 3 luni , cu condiția menținerii angajatului până la 31.12.2020. 

 Susținerea angajării persoanelor cu vârsta 50+ 

 Cei cu raporturi de muncă încetate în perioada stării de urgență/alertă; 

 Statul suportă 50% din salariul angajatului, nu mai mult de 2500 lei; 

 Durata aplicării 12 luni, cu condiția menținerii angajatului încă 12 luni; 

 Stimularea angajării tinerilor 
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 Cu vârsta între 16 și 29 de ani; 

 Statul suportă 50% din salariul angajatului, nu mai mult de 2500 lei; 

 Durata aplicării 12 luni, cu condiția menținerii angajatului încă 12 luni; 

 

 Stimularea angajării românilor din diaspora 

 Românii cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini din 

motive neimputabile lor;  

 Statul suportă 50% din salariul angajatului, nu mai mult de 2500 lei; 

 Durata aplicării 12 luni, cu condiția menținerii angajatului încă 12 luni; 

 

 Prelungirea șomajului tehnic de la 1 iunie  

 Pentru domeniile în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora. 

  

Evoluția fenomenului pandemic este monitorizată în continuare cu maximă 

atenție, atât de Instituția Prefectului – Județul Galați, cât și de către toate celelalte 

structuri/instituții cu competențe din județ , atât acțiunile realizate cât și cele viitoare 

având scopul de a reduce la minim impactul negativ pe toate palierele sociale. 

 

 

 

P R E F E C T        

Gabriel Ioan Avrămescu  
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