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CENTRALIZATOR  

 

  Nr. obiective 

propuse  în anul 

2023 

Nr. acţiuni  

propuse în anul 

2023 

1. MINISTERUL FINANŢELOR   

 1.1.Administraţia Judeţeanã a Finanţelor Publice Galaţi  7 25 

2. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII   

 2.1. Compania Naţionalã Administraţia Porturilor Dunãrii Maritime S.A. Galaţi  4 6 

 2.2. Administraţia Fluvialã a Dunãrii de Jos R.A. Galaţi  2 10 

3. MINISTERUL ECONOMIEI   

 3.1.Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi 5 7 

4. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE    

 4.1.Direcţia pentru  Agriculturã Judeteanã Galaţi  16 87 

 4.2.Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Sãditor Galaţi  4 12 

 4.3. Oficiul Judeţean de Zootehnie Galaţi  8 69 

 4.4. Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice  Galaţi  20 20 

 4.5. Agenţia de Plãţi Intervenţie pentru Agriculturã –Centrul Judetean  6 45 

 4.6. Direcţia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi 5 21 

 4.7. Agenţia Naţionalã de Imbunãtãtiri Funciare –Filiala Teritorialã de Imbunãtãţiri 

Funciare Galaţi 

9 17 

5. MINISTERUL SÃNÃTÃŢII   

 5.1. Direcţia de Sãnãtate Publicã Galaţi  13 32 

 5.2. Casa de Asigurãri de Sãnãtate Galaţi  4 21 

6. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PÃDURILOR   

 6.1 Agenţia  pentru Protecţia Mediului Galaţi  5 19 

 6.2. Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi  6 21 

 6.3. Sistemul de Gospodãrire  a Apelor Galaţi 4 5 
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  Nr. obiective 

propuse  în anul 

2023 

Nr. acţiuni  

propuse în anul 

2023 

 6.4. Direcţia Silvicã Galaţi 3 5 

7. MINISTERUL EDUCAŢIEI   

 7.1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi  23 82 

8. MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE    

 8.1. Agenţia pentru Plãţi şi Inspecţie Socialã Galaţi  12 58 

 8.2. Agenţia Judeţeanã pentru Ocuparea Forţei de Muncã Galaţi  4 13 

 8.3. Inspectoratul Teritorial de Muncã Galaţi  11 15 

 8.4. Casa Judeţeanã de Pensii Galaţi  5 23 

9. MINISTERUL CULTURII    

 9.1 Direcţia Judeţeanã pentru Culturã Galaţi  6 40 

10. MINISTERUL CERCETÃRII, INOVÃRII ŞI DIGITALIZÃRII   

 10.1 Direcţia Judeţeanã de Statisticã Galaţi 5 14 

11. MINISTERUL SPORTULUI   

 11.1. Direcţia Judeţeanã pentru Sport Galaţi 3 11 

12. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE    

 12.1. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi  4 20 

 12.2. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunãrea de Jos” Galaţi  3 9 

 12.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã „General Eremia Grigorescuˮ al 

judeţului Galaţi  

4 9 

 12.4. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontierã Galaţi  5 23 

 12.5. Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi  3 4 

 TOTAL OBIECTIVE / ACŢIUNI   209 743 

 

 

 

 



 

 

 

4 

1.  MINISTERUL FINANŢELOR 

1.1.Administraţia Judeţeanã a Finanţelor Publice Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observaţii 

1. Îmbunătățirea serviciilor,  

promovarea  serviciilor electronice 

oferite contribuabililor în vederea 

conformării voluntare la declararea și 

plata obligațiilor fiscale 

 

Campanii privind promovarea noutaţilor legislative, 

întocmirea calendarului obligațiilor fiscale, impulsionare  

conformare voluntară  la declararea și plata obligațiilor 

fiscale, promovarea modalitatilor de  comunicare electronica 

cu contribuabilii  si a serviciilor electronice puse la dispozitie 

de ANAF precum si avantajejele/obligativitatea utilizării 

acestora. 

lunar 

 

 

Elaborarea de materiale informative, afişe, pliante, informări 

cãtre contribuabili, cu teme de interes major pe linie fiscală 

Elaborarea de comunicate de presă în vederea informării 

contribuabililor în legătură cu schimbările legislative şi 

responsabilităţile ce le revin pe linie fiscală.  

Promovarea facilitatilor fiscale reglementate de legislaţia în 

vigoare (esalonarea la plata/esalonarea  simplificată/anularea 

unor obligatii fiscale accesorii, etc.) pentru conformare 

voluntară. 

Soluţionarea în termenul legal/termenul prevãzut de 

indicatorii de  performanţã  a tuturor solicitărilor scrise 

formulate de către contribuabili. 

Soluţionarea în termenul legal/termenul prevãzut de 

indicatorii de  performanţã  a tuturor solicitărilor transmise pe 

email  de către contribuabili. 

2. 

 

 

 

Prevenirea si combaterea evaziunii 

fiscale -ANAF - o organizație ce vine 

în sprijinul conformării 

contribuabililor și al menținerii unui 

Planificarea  și realizarea acţiunilor de control în baza 

capacitaţii de inspecţie fiscalã  
 

lunar 

 

 

 

 

 

 
Respectarea termenelor şi duratelor inspectiilor fiscale prin 

monitorizarea stricta a personalului cu atributii de inspectie 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observaţii 

 mediu economic echitabil fiscala.    

 Instruirea personalului cu actelor normative nou aparute 

Adoptarea tematicilor de control sau completarea acestora in 

vederea micșorarii numarului de acte de inspectie fiscala 

contestate  

Efectuarea de analize privind stadiul realizarii actiunilor din 

programul de inspectie fiscala 

3. Creşterea funcţiei preventive a 

controlului fiscal, îmbunătățirea 

proceselor de colectare a datelor si 

analiza riscurilor de neconformare 

Intensificarea activitătii pe domenii si zone cu risc fiscal 

ridicat prin  verificarea cu prioritate a contribuabililor cu risc 

fiscal ridicat, segmentarea contribuabililor pe baza analizei de 

risc.  

Lunar   

Utilizarea datelor și informațiilor de la terți precum și a celor 

disponibile intern pentru folosirea unitară între funcțiile din 

interiorul administrației fiscale în vederea creșterii 

conformării voluntare;  

Creșterea ponderii verificărilor documentare 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijinirea conformarii voluntare la 

declararea si plata  obligatiilor fiscale 

de contribuabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza implicatiilor fiscale asupra impozitelor și taxelor și 

contribuțiilor pentru care s-a constatat că baza de impozitare 

se modifică, fiind necesară rectificarea obligatiilor fiscale 

declarate anterior.  

lunar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijinirea conformarii voluntare la plata obligatiilor fiscale 

se efectueaza prin aplicarea graduala a unor masuri specifice 

de organele  de inspectie fiscala prin:   

-Transmiterea notificării de conformare în vederea 

reanalizării situației fiscale/corectarea declaratiilor, în termen 

de 30 de zile daca se confirma riscurile identificate 

-Verificarea documentara (vizează actiunile de prevenire și 

identificare a riscului de neconformare) 

-Control inopinat,  

 -Inspectie fiscala partiala (actiune initiata la contribuabili cu 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observaţii 

  risc fiscal ridicat).    

Efectuarea de verificări documentare/controale fiscale pentru 

creşterea gradului de conformare voluntară la declarare şi 

plată a obligaţiilor fiscale– monitorizarea  acestei 

componente a controlului fiscal, evaluarea unor informatii  si 

repere care rezulta din activitatea de verificare documentara 

5. Imbunătățirea colectării si reducerea 

volumului arieratelor 

Examinarea   stării fiscale a contribuabililor si efectuarea 

procedurilor de executare silita in termen legal. 

lunar  

Monitorizarea arieratelor. 

Aplicarea prevederilor legale privind starea de insolvabilitate 

a debitorilor și luare masurilor legale privind atragerea 

raspunderii solidare.  

Promovarea si acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor 

fiscale.  

Aplicarea reglementărilor legale privind solutionarea in 

termen a deconturilor negative de TVA, cu control ulterior 

6. Implementarea soluțiilor digítale 

integrate 

Acțiuni pentru implementarea  proiectelor semnificative, 

potrivit strategiei ANAF  pentru perioada 2021-2024   

 

lunar 

 

7. Îmbunătățirea comunicării 

instituționale  

Eficiență și transparență 

 

Indrumarea privind utilizarea Sistemului Informatic 

PATRIMVEN de catre autoritățile/ instituțiile publice 

lunar 

 

 

 

Comunicarea interinstituționala  la distanță 

Consolidarea comunicării și colaborării cu alte administrații 

fiscale, pe arii de interes si priorități comune 

 Total obiective: 7 Total acțiuni: 25   
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2. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 

2.1. Compania Naţionalã Administraţia Porturilor Dunãrii Maritime S.A. Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI                                      

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observaţii 

1. PROIECT “Platforma Multimodală 

Galați – Etapa I – Modernizarea 

infrastructurii portuare” 

 

- Semnare Contract de Finanțare 

- Semnare Contract de execuție lucrări   

 

Trimestrul II (în 

funcție de data 

emiterii Deciziei 

DG COMP privind 

ajutorul de stat)  

 

2. PROIECT “Platforma Multimodală 

Galați – Etapa II – Modernizarea 

infrastructurii rutiere din zona 

platformei multimodale pentru 

înlăturarea blocajelor în trafic și 

relocarea unui segment de cale ferată 

pentru fluidizarea traficului feroviar 

din zona portuară” 

 

- Finalizarea lucrărilor proiectate de Cale ferată 

 

 

Trimestrul IV  

3. PROIECT “Amenajare dane RO-RO 

– Port Bazinul Nou Galați” 

 

- Semnare Contract de proiectare și execuție lucrări   Trimestrul I  

- Semnare Contract de servicii de supervizare pentru 

proiectare și execuție lucrări 

Trimestrul I 

- Obținerea Autorizației de Construire   Trimestrul II 

4. PROIECT “Lucrări de infrastructură 

portuară - Cheu Dana 32 Port Docuri 

Galați” 

 

- Finalizare proiect 

 

Trimestrul III 

 

 

 Total obiective: 4 Total acțiuni: 6   
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2.2. Administraţia Fluvialã a Dunãrii de Jos R.A. Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

1. Proiect: ”Apărări de maluri pe Canal 

Sulina - Etapa finală”  

. 

Imbunatatirea conditiilor de navigabilitate, cresterea 

sigurantei navigatiei si asigurarea stabilitatii generale a 

Canalului Sulina prin reabilitarea /realizarea de apărări de 

maluri pe sectorul Mm 29+1827 – Mm 28+1802, respectiv 

2119 m de apărări de mal.  

2023 

anual 

 

Stoparea eroziunii malurilor Canalului Sulina pe o lungime 

de 2119 m.  

Imbunatatirea accesului populației din localitățile de pe 

malul Canalului Sulina la rețeaua de transport si transferul 

de la navă la mal în condiții de siguranță pentru pasageri, 

prin reabilitarea estacadei aferentă localității Partizani și 

realizarea estacadei din dreptul localității Ilganii de Sus. 

Respectarea obiectivelor de protectie a RBDD conform 

Master Planului RBDD: protecţia biodiversităţii şi a 

ecosistemelor prin construirea niselor de colmatare pentru 

asigurarea circulaţiei libere a apei şi vieţuitoarelor si 

comunicarea cu Delta la nivele mari ale Dunării.  

2. Proiect: Asistență tehnică pentru 

revizuirea studiului de fezabilitate, 

privind îmbunatățirea condițiilor de 

navigație, pe sectorul comun 

româno-bulgar al Dunării și studii 

complementare 

 

Elaborarea studiilor de mediu, respectiv: 

- două studii de Evaluare Adecvată (câte un studiu pentru 

fiecare țară România și Bulgaria, care să includă soluțiile 

identificate pe teritoriul respectivei țări); 

- un studiu SEICA comun pentru ambele țări, pentru 

evaluarea impactului asupra corpului de apă; 

- un studiu comun pentru ambele țări pentru Adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice;    

2023 

anual 

 

Incorporarea concluziilor acestor studii în studiul de 

Evaluarea a Impactului asupra Mediului (EIA) 

Derularea dezbaterilor publice și obținerea Acordului de 
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mediu din partea autorităților competente din Romania și 

Bulgaria; 

Elaborarea specificațiilor tehnice pentru contractul de 

proiectare și lucrări; 

Elaborarea specificațiilor tehnice pentru contractul privind 

Monitorizarea lucrărilor; 

Elaborarea specificațiilor tehnice pentru contractul de 

supervizare lucrări.  

 Total obiective : 2 Total acţiuni:10   

 

3. MINISTERUL ECONOMIEI 

3.1.Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi 

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

1. Implementarea Strategiei Europene 

in domeniul Protecţiei 

Consumatorilor 

Acţiuni de supraveghere a pieţei produselor si serviciilor 

conform tematicilor proprii 

trimestrial  

Acţiuni de supraveghere a pieţei produselor si serviciilor 

conform tematicilor naţionale 

trimestrial  

Acţiuni de supraveghere a pieţei produselor si serviciilor pentru 

soluţionarea reclamaţiilor 

trimestrial  

2. Introducerea educaţiei 

consumatorilor în procesul de 

învăţământ ca abordare 

interdisciplinară 

Organizarea de cursuri de informare-educare a consumatorilor în 

cadrul orelor de dirigenţie sau opţionale, participarea   la 

proiectele educative iniţiate de unităţile de învăţământ -acţiuni 

de consiliere informare în şcoli 

semestrial  

3. 

 

Campanii de informare si educare a 

consumatorilor cu privire la 

posibilele efecte negative ale 

consumului de produse şi servicii 

periculoase. 

 

Mediatizarea produselor şi serviciilor potenţial periculoase 

depistate pe piaţă ca urmare a acţiunilor proprii sau notificate 

prin sistem RAPEX; Informarea consumatorilor şi operatorilor 

economici privind modificările legislative în domeniu 

trimestrial  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

4. Îmbunătăţirea  centrului de 

consultanţă pentru consumatori în 

judeţul Galaţi pentru stimularea 

capacităţii de autoprotecţie 

individuală şi asociativă a 

consumatorilor, astfel încât aceasta să 

devină calea principală de protecţie. 

Acordarea de consultanţă gratuită consumatorilor persoane fizice 

privind drepturile conferite de legislaţia în vigoare la 

achiziţionarea de produse şi servicii; distribuţia de materiale 

informativ- educative, prin centrul de consultanţă organizat la 

sediul CJPC Galaţi. 

trimestrial  

5. Colaborarea instituţiilor statului cu 

structurile societăţii civile în 

domeniul protecţiei consumatorului 

Intâlniri cu organizaţii profesionale, pe domenii de activitate, 

inclusiv a reprezentanţilor ONG-urilor. 

Organizarea şedinţelor semestriale ale Consiliilor Consultative . 

semestrial  

 Total obiective : 5 Total acţiuni: 7   
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4. MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE  

4.1.Direcţia pentru  Agriculturã Judeteanã Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementarea măsurilor din cadrul 

Planului Național Strategic 2023 – 

2027 

Investiții în modernizarea, 

restructurarea și creșterea 

competitivității în sectorul agricol și 

consolidarea exploatațiilor agricole, prin 

următoarele măsuri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Sprijinirea investiţiilor în modernizarea, restructurarea, creşterea 

competitivităţii şi a performanţelor de mediu, în special pentru fermele de 

familie, în sectorul vegetal şi zootehnic, prin aplicarea următoarelor 

măsuri: 

       - intervenții implementate prin mecanismul FEGA: 

             – PD-01 - sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității, 

sub denumirea BISS; 

             - PD-02 - sprijin redistributiv complementar pentru venit în 

scopul sustenabilității, sub denumirea CRISS; 

             – PD-03 -  sprijin complementar pentru venit pentru tinerii 

fermieri, numit CIS-YF. 

      -  sprijin acordat fermierilor prin ECO-SCHEME, respectiv scheme 

pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor: 

             – PD-04 – practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil 

             – PD-05 – practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în 

fermele mici, adică gospodăriile tradiționale 

            – PD-06 – înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile 

pomicole, viticole, pepiniere și hameiști 

       - sprijinirea investiţiilor pentru implementarea soluţiilor digitale în 

agricultură; 

        - încurajarea comercializării produselor finite obţinute în fermele de 

familie şi prin formele asociative prin mecanismul de INTERVENȚII 

SECTORIALE din cadrul FEGA, respectiv submăsura IS-LF-05, 

promovare,comunicare și comercializare; 

       – asigurarea accesului la finanţare – prin IS-LF-01-  

investiții în active corporale și necorporale, cercetare și producție 

experimentală și inovatoare, metode și alte acțiuni; 

 

anual 

 

 

 

15 mai 

 

 

15 mai 

15 mai 

 

15 mai 

 

15 mai 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - sprijinirea organizării fermelor de familie în forme asociative cu rol 

economic, cu avantajele care decurg din aplicarea Legii Nr. 566/2004; 

    - realizarea de programe specifice şi consolidarea acestora prin 

modificări legislative, lansarea în analiză publică și aprobarea de către 

executiv a formei finale pentru o serie de programe de sprijin, cum ar fi: 

             – program de sprijin pentru tomate/spații protejate 

             -  program de sprijin pentru usturoi 

             -  program de sprijin pentru struguri de masă 

             -  program de sprijin pentru cartof 

              - program de sprijin pentru reproducţie, incubaţie şi de creştere în 

sectorul avicol, conform Legii Nr.227/2018 

             - program de sprijin pentru reproducție în creșterea suinelor, 

conform Legii Nr. 195/2018 

             – ajutor de stat, conform OUG Nr. 154/2022,  

privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea 

operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor 

şi grăsimilor, a produselor lactate şi a preparatelor pentru hrana 

animalelor de fermă 

      -  Investiţii privind asigurarea independenţei energetice a unităţilor de 

producţie din agricultură, industrie alimentară şi acvacultură; 

      -  Achiziţii simple de utilaje agricole şi irigaţii la nivelul fermei; 

      -  Investiţii în ferme legumicole şi producere de cartofi; 

      -  Investiţii în înfiinţarea şi reconversia plantaţiilor pomicole; 

      -  Condiţionare, procesare şi depozitare la nivelul fermelor; 

      - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi piscicole prin 

continuarea sprijinului acordat IMM-urilor pentru investiţii în 

procesarea/marketingul produselor agricole; 

      - Instrumente de sprijin pentru bioeconomie şi a economiei circulare; 

      - Stabilizarea forţei de muncă specializate din domeniile agriculturii, 

industriei alimentare şi pisciculturii; 

      - Măsuri privind protejarea producătorilor faţă de creşterea preţurilor 

la energie electrică, gaze naturale şi îngrăşăminte chimice; 

anual 

 

 

 

 

 

anual 

 

 

 

 

anual 

 

 

anul 2023 

 

 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

anul 2023 

anul 2023 

anul 2023 

 

 

 

anul 2023 

anul 2023 

 

anul 2023 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea competitivităţii sectorului 

zootehnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Intervenții implementate în cadrul FEGA 

             – PD-07 - sprijin în cadrul eco-schemelor pentru bunăstarea 

animalelor, respectiv Vaci de lapte, și  

             - PD-08, tineret bovin la îngrășat 

            – PD-21 CIS(32) - sprijin cuplat pentru venit, aferent sectorului 

zootehnic care cuprinde vaci de lapte, numit CIS (32), în noul 

nomenclator pentru anii 2023-2027 

   – Investiții în crearea și dezvoltarea valorii adăugate prin procesarea și 

marketingul produselor agroalimentare 

   - Sprijin financiar pentru achiziţia de material de reproducţie la speciile 

ovine, caprine, taurine, bubaline, albine şi viermi de mătase, în vederea 

creşterii calităţii genetice la aceste specii; 

   - Acţiuni în vederea reducerii efectelor negative generate de epizootia 

de Pestă Porcină Africană. 

   - Continuarea măsurilor de plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi 

păsărilor, precum şi extinderea acestora şi pentru alte specii de interes 

zootehnic; 

   - Înfiinţarea de noi unităţi şi dezvoltarea celor existente pentru 

reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol; 

     - Înfiinţarea de capacităţi de producţie în vederea reducerii importului 

de material genetic prin operaţionalizarea programului de susţinere a 

suinelor pentru reproducţie; 

      - Investiţii în ferme în unităţi de producţie, prevăzute în programul de 

investiţii în exploataţii zootehnice pe amplasamente conforme cu normele 

de biosecuritate;  

       

anual 

 

anual 

anual 

 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sprijin pentru cooperare în vederea 

integrării pe lanţul 

agroalimentar/programe de sprijin 

pentru industria alimentară 

– Dezvoltarea piețelor locale, prin: 

          - Susţinerea cooperării între producători şi unităţile administrativ-

teritoriale (consilii locale, şcoli, agenţi economici) în vederea dezvoltării 

pieţelor locale şi valorificării directe a producţiei, astfel încât să se 

faciliteze crearea lanţurilor de desfacere; 

        - Stimularea obţinerii unor produse pentru procesele tehnologice care 

contribuie la reducerea amprentei de carbon 

 

anul 2023 

 

 

 

anul 2023 
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4 Sporirea rolului cercetării în domeniul 

agriculturii, 

- Revigorarea cercetării în domeniul agriculturii 

- Cooperarea cu statele cu cercetare avansată în domeniu în vederea 

inovării, respectiv dezvoltarea de noi practici care să răspundă la nevoile 

specifice ale fermierilor 

- Sprijin pentru introducerea tehnologiilor din sfera agriculturii în medii 

controlate şi realizarea legislaţiei aferente 

-  Susţinerea investiţiilor la nivel de fermă în tehnologii inovatoare 

aferente agriculturii de precizie; 

- Susţinerea infrastructurilor de cercetare aferente băncilor de gene 

(Buzău şi Suceava); 

- Asigurarea sprijinului pentru crearea de parteneriate de cooperare în 

vederea inovării, dezvoltării de noi practici, care să răspundă la nevoile 

specifice ale fermierilor; 

-  Continuarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul 

agricol şi de dezvoltare rurală - ADER, pentru perioada 2023 - 2027; 

- Crearea unui cadru legislativ adecvat privind utilizarea dronelor 

agricole, inclusiv la lucrări de protecţie a plantelor şi omologarea 

pesticidelor; 

 - Susţinerea cercetării ştiinţifice pentru obţinerea de soiuri hibrizi 

adaptate la noile condiţii de climă şi a biotehnologiilor. 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

 

5 Investiţii pentru modernizarea satului 

românesc, modernizarea infrastructurii 

rurale şi susţinerea programelor pentru 

activităţile nonagricole; 

 – Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural prin atragerea și 

susținerea tinerilor și facilitarea dezvoltării afacerilor, promovarea și 

creșterea ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale și a dezvoltării 

locale în zonele rurale 

 – Măsuri în cadrul Programului LEADER, cu privire la infrastructură 

locală, socială, patrimoniu local, scheme de calitate, economie circulară, 

ecarisaj 

 – Investiții specifice în sectorul nonagricol 

 – Infrastructură rutieră 

anul 2023 

 

 

 

   anul 2023 

 

 

anul 2023 

anul 2023 

 

6 Investiții în infrastructura de irigații 

 

- Finalizarea Programului Naţional de Reabilitarea a Infrastructurii 

Principale de Irigaţii din România (PNI); 

- Asigurarea gratuită a apei până la staţiile de punere sub presiune 

anul 2023 

 

anul 2023 
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preluate de către organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi/sau la 

echipamentele de udare mobile/motopompe; 

- Finalizarea obiectivelor de investiţii aflate în diferite stadii de execuţie şi 

proiectare; 

-  Finanţarea studiilor de fezabilitate şi studiilor de impact pentru 

realizarea de noi amenajări de irigaţii. 

 - Măsuri destinate achiziţionării de echipamente de irigaţii. 

– Reabilitarea și modernizarea sistemului de desecare și de combatere a 

eroziunii solului 

 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

anul 2023 

7 Gestionarea riscurilor la nivel de fermă 

  

- Stimularea implicării fermierilor în scheme de prevenire şi gestionare a 

riscurilor prin intermediul sprijinului acordat pentru susţinerea primelor 

de asigurare, prin măsura 17.1 

- Identificarea unor soluţii eficiente de implementare a sistemelor de 

management al riscurilor în agricultură. 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

 

8 Combaterea deșertificării și conservarea 

rezervei de apă din sol prin măsuri 

specifice: 

  

- Reducerea efectelor negative ale schimbărilor climatice. Stimularea 

producţiei agricole 

- Dezvoltarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a 

precipitaţiilor prin punerea în funcţiune a punctelor de lansare; 

- Dezvoltarea programului Apă în Câmpia Română prin dotarea cu 

aeronave şi înfiinţarea grupurilor de generatoare terestre. 

- Program de realizare a perdelelor de protecţie în afara fondului forestier 

- Păstrarea eligibilităţii la plată pentru suprafeţele ocupate de perdele de 

protecţie; 

- Folosirea acelor specii forestiere ce pot fi adaptabile la fiecare 

microzonă. 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

anul 2023 

 

 

9 Continuarea aplicării tuturor formelor 

de sprijin şi introducerea de mecanisme 

şi instrumente noi pentru agricultură 

 

 - Măsuri susţinute prin scheme de ajutor de stat pentru menţinerea, 

perfecţionarea şi introducerea de programe noi în vederea asigurării 

predictibilităţii: 

 - Încurajarea consumului de produse autohtone; 

 - Sprijin privind sortarea, ambalarea, etichetarea pentru punerea pe piaţă 

a produselor agroalimentare de către producători agricoli şi formele 

asociative cu rol economic (cooperative şi grupuri de producători); 

anul 2023 

 

 

anul 2023 

 

anul 2023 
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- Sprijin pentru asigurarea necesarului de material genetic pentru sectorul 

vegetal, animal şi piscicol aflat în dificultate 

anul 2023 

 

10 Consolidarea mediului asociativ 

 

- Organizarea fermierilor în structuri asociative reprezentative, partenere 

ale administraţiei agricole, asigură un dialog anul 2023 cu privire la toate 

aspectele referitoare la politica agricolă comună, inclusiv la dezvoltarea 

rurală şi la punerea sa în aplicare, şi în special cu privire la măsurile pe 

care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale le ia în acest context. 

Consolidarea mediului asociativ asigură realizarea unui schimb de 

experienţă, oferă asistenţă şi consultanţă autorităţii agricole, în procesul 

de elaborare a strategiilor şi politicilor agricole, prin aplicarea 

următoarelor măsuri: 

- Susţinerea aderării şi participării organizaţiilor de fermieri din România 

la structurile asociative din Uniunea Europeană; 

- Soluţii digitale pentru managementul dialogului civil în sectorul 

agroalimentar 

anul 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

 

11 Continuarea Programului Agro-Invest 

 

- Programul Agro IMM Invest este dedicat întreprinderilor  mici şi 

mijlocii cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, 

pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar prin suplimentarea 

plafoanelor de finanţare. 

anul 2023  

12 Consolidarea poziţiei fermierilor în 

lanţul agroalimentar 

 

-Încurajarea fermelor mici şi mijlocii de a se asocia sub diferite forme (în 

cooperative, grupuri de producători sau parteneriate între micii fermieri şi 

consumatori pentru asigurarea lanţurilor scurte agroalimentare) prin 

aplicarea următoarelor măsuri: 

 Susţinerea investiţiilor formelor asociative; 

 Sprijin pentru înfiinţarea grupurilor de producători în 

sectorul agroalimentar; 

 Strategii pentru eficientizarea activităţii, dezvoltarea şi 

consolidarea formelor asociative. 

 

 

 

 

anul 2023 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

13 Echilibrarea balanţei comerciale cu 

produse agroalimentare prin reducerea 

importurilor, stimularea exportului, a 

producţiei şi a consumului de produse 

româneşti 

- Susţinerea investiţiilor în colectarea, depozitarea, stocarea, procesarea şi 

comercializarea produselor agroalimentare; 

- Îmbunătăţirea mecanismelor de aplicare a certificatelor de depozit şi 

asigurarea consumului intern de produse agroalimentare şi prin majorarea 

nivelului rezervei de stat; 

anul 2023 

 

anul 2023 
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4.2.Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Sãditor Galaţi  

 

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 

Observaţii 

1 Asigurarea necesarului de sămânță și 

material săditor la nivelul cerințelor 

europene 

Înregistrarea  operatorilor economici și eliberarea de autorizaţii 

pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor 

şi materialului săditor 

De câte ori este 

nevoie 
 

Monitorizare stocuri seminţe certificate 30.06.2023  

Monitorizarea pieţei locale a seminţelor prin controalele 

effectuate la  operatori economici înregistati 

Anul 2023  

2 Întărirea capacitătii institutionale a 

ITCSMS 

Asumarea si implementarea legislatiei nationale in domeniul 

semintelor si materialulu isaditor, precum si a obiectivelor 

De câte ori este 

nevoie 

 

  - Reorganizarea, operaţionalizarea şi asigurarea funcţionalităţii Casei 

Române de Comerţ Agroalimentar - UNIREA; 

- Măsuri active în vederea asigurării independenţei proteice. 

anul 2023 

 

anul 2023 

14 Promovarea produselor locale româneşti 

prin aplicarea următoarelor măsuri: 

  

- Îmbunătăţirea legislaţiei privind certificarea şi promovarea produselor 

agroalimentare; 

- Operaţionalizarea Agenţiei de Calitate şi Marketing a Produselor 

Agroalimentare; 

- Strategii de stimulare a consumatorilor cu privire la produsele 

agroalimentare româneşti; 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

15 Asigurarea schimbului de generaţii în 

agricultură  

- Instalarea tinerilor fermieri, cu sprijin financiar prin FEADR; 

- Măsuri complementare de sprijin prin politici publice. 

anul 2023 

anul 2023 

 

16 Susţinerea învăţământului agricol 

 

- Investiţii privind finanţarea infrastructurii aferente liceelor agricole; 

- Cooperare între instituţiile de învăţământ cu profil agricol şi agenţii 

economici din agricultură şi industrie alimentară; 

-  Realizarea de ferme model. 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

anul 2023 

 

 Total obiective : 16 Total acţiuni: 87   
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 

Observaţii 

 programului de guvernare privind politica agricola in domeniul 

semintelor 

3 

 

Producerea, prelucrarea și/sau 

comercializarea semințelor și 

materialului săditor 

 

Elaborarea si implementarea programului anual de multiplicare De câte ori este 

nevoie 

 

Certificarea loturilor de seminte  

Testarea calitătii semintelor in laborator  

Alte activităţi de certificare  

Monitorizare stocuri seminţe certificate  

Monitorizarea pieţei locale a seminţelor prin controalele 

effectuate la  operatori economici înregistati 

 

4 Acreditarea oficială a laboratoarelor 

pentru testarea semințelor 

 

Îmbunătătirea continuă a pregătirii personalului prin organizarea 

de instruiri 

Anul 2023  

Menţinerea sistemului propriu al calităţii prin analize de 

management, audituri interne, participarea la Programul testelor 

de referinţă, verificarea puritătii varietale a în postcontrol 

Anul 2023  

 Total obiective : 4 Total acţiuni:  12   

 

4.3. Oficiul Judeţean de Zootehnie Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

1 Implementarea, urmărirea şi controlul 

aplicării şi respectării reglementărilor 

în domeniul zootehnic cu privire la 

ameliorarea și reproducția speciilor de 

animale de fermă, prim cumpărători de 

lapte, implementarea amenajamentelor 

pastorale, înregistrarea şi constituirea 

bazei de date la ecvidee, dezvoltarea și 

Avizarea acordării ajutoarelor de stat pentru serviciul de 

determinare a calității genetice a șeptelului la rasele de 

bovine, ovine, caprine și pentru serviciul de întocmire și 

menținere a registrului genealogic la speciile bovine, ovine, 

caprine. 

Primele 20 de zile 

lucrătoare 

ulterioare închierii 

lunii/trimestrului 

pentru care se 

solicită ajutor de 

stat 

 

Verificarea în teren a cabalinelor de rasă în vederea avizării Lunar  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

funcționarea băncii naționale de gene 

animale, formare profesională în 

zootehnie, efectuarea de analize, teste 

şi expertize în laboratoarele proprii 

pentru certificarea datelor din 

domeniul de activitate 

deconturilor privind aprobarea normelor de cheltuieli 

finanțate de la bugetul de stat, pentru întreținerea cabalinelor 

din categoria „Herghelia Națională”. 

Evaluarea prestatorilor de servicii din domeniul 

biotehnologiilor de reproducție la animale în vederea 

autorizării, conform normelor procedurale; 

Anul 2023  

Verificarea la fața locului a îndeplinirii condițiilor pentru 

autorizarea centrelor de colectare și comercializare a 

materialului seminal conform normelor procedurale 

La solicitare  

Verificarea la fața locului a îndeplinirii condițiilor de 

autorizare pentru activitatea de depozitare și comercializare a 

materialului seminal congelat și/sau a embrionilor conform 

normelor procedurale 

La solicitare  

Verificarea la fața locului a îndeplinirii condițiilor de 

autorizare pentru activitatea de achiziție, depozitare, 

aprovizionare a punctelor de însămânțări artificiale cu 

material seminal congelat, conform normelor procedurale 

Anul 2023  

Verificarea la fața locului a îndeplinirii condițiilor pentru 

acordarea codurilor de identificare pentru stațiile de incubație, 

fermele de elită și a celor de reproducție și a condițiilor pentru 

reavizarea codificării stațiilor de incubație, a fermelor de 

selecție și a celor de reproductie 

Aprilie-mai  

Monitorizarea stupinelor de elită și a celor de multiplicare 

prin controale la fața locului în vederea autorizarii/ 

reautorizarii acestora, dupa caz 

Anul 2023/ 

la cerere 

 

Avizarea achiziționării și a necesarului de msc în județ, 

conform legislației în vigoare 

Lunar/trimestrial  

Propuneri pentru autorizarea stațiunilor și punctelor de montă 

publică, pe specii, hergheliile și depozitele de armăsari și 

monitorizează activitatea acestora 

Anul 2023  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

2 Monitorizarea tuturor activităților și 

actualizarea bazelor de date în 

zootehnie, pentru domeniile de 

competență 

Monitorizarea activității de testare a performanţelor şi 

corectitudinea evaluării genetice pentru animalele de 

reproducţie cuprinse în programele de ameliorare aprobate. 

Anul 2023  

Monitorizarea realizării obiectivelor programelor de 

ameliorare aprobate desfăşurate de societăţi de ameliorare 

şi/sau exploataţii de ameliorare recunoscute  

Anul 2023  

Inventarierea  (catagrafia) efectivelor de femele din circuitul 

de reproducţie pe specii, rase, categorie de vârstă, stări 

fiziologice şi judeţe. 

Ianuarie  

Programarea efectivelor de femele pe specii la reproducţie,  

(bovine, taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi 

cabaline), prin cele două sisteme de reproducţie (însămânţări 

artificiale şi montă naturală autorizată). 

Ianuarie 

Februarie 

 

Programarea produşilor pe specii proveniţi din montă naturală 

autorizată şi însămânţări artificiale. 

Ianuarie 

Februarie 

 

Verificarea şi centralizarea însămânţărilor artificiale și a 

montelor naturale autorizate la speciile bovine, suine, ovine, 

caprine și cabaline, pe OJZ 

Lunar  

Verificarea şi centralizarea produşilor obţinuţi din însămânţări 

artificiale şi montă naturală autorizată, la speciile bovine, 

suine, ovine, caprine și cabaline, pe OJZ 

Lunar  

Verificarea şi centralizarea evidenţei materialului seminal 

congelat (stoc la începutul anului, intrări, ieşiri, stoc la finele 

lunii) 

Lunar  

Verificarea şi centralizarea numărului de doze de material 

seminal congelat controlate şi cu deficienţe tehnologice 

Lunar  

Verificarea, calcularea şi centralizarea consumului de material 

seminal congelat, a numărului de doze pe prime însămânţări 

artificiale, pe însămânţări totale şi pe gestaţie pe OJZ 

Lunar  

Verificarea şi centralizarea punctelor de însămânţări Trimestrial  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

artificiale, pe OJZ 

Verificarea şi centralizarea operatorilor însămânţători, pe 

forme de activitate, pe OJZ 

Trimestrial  

Verificarea şi centralizarea bonitării şi autorizării 

reproducătorilor pentru montă naturală, pe specii (taurine, 

bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline), în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

 

Mai - Iunie 

August-Septembrie 

 

Verificarea şi centralizarea punctelor de montă naturală 

autorizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Mai - Iunie 

August-Septembrie 

 

Verificarea şi centralizarea evoluţiei efectivelor de 

reproducători autorizaţi (autorizaţi la bonitare, intrări, ieşiri, 

autorizaţi la data raportării) 

Trimestrial  

Verificarea şi centralizarea evoluţiei punctelor de montă 

naturală autorizate (organizate, desfiinţate) 

Trimestrial  

Constituirea și actualizarea bazei de date apicole Trimestrial/lunar  

Verificarea și stabilirea propunerii de aprobare/avizare a  

documentației pentru acordarea ajutoarelor de stat pentru 

ameliorarea raselor de ovine, caprine și bovine, conform 

normelor procedurale 

Trimestrial/lunar  

Monitorizarea la nivel județean a domeniului apicol și a 

activităților de producere și comercializare a materialului 

biologic la păsări Producerea și comercializarea ouălor de 

incubație 

Lunar  

Colectarea  informațiilor de la stațiile de incubație și 

transmiterea lunară către ANZ 

Lunar  

Informarea fermierilor  și a potențialilor beneficiari de 

programe asupra bunelor practici în zootehnie și expertiza de 

specialitate pentru implementare 

Anul 2023  

Colaborare cu administrațiile locale, patronale din domeniul Anul 2023  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

zootehnic, cu reprezentanții societații civile, consiliile de 

produs, asociațiile crescătorilor de animale legal constituite, 

cu organizațiile naționale și cu organisme internationale din 

domeniul zootehnic 

Participare în comisiile de bonitare a animalelor Anul 2023  

3 

 

Efectuarea controalelor și inspecția 

activităților zootehnice pentru 

domeniile de competență ale Agenției 

Controlează îndeplinirea și respectarea condițiilor de 

recunoaștere/acreditare și autorizare a  asociațiilor de 

crescători și/sau organizațiilor implicate în organizarea și 

desfășurarea activității de ameliorare a animalelor 

Periodic  

Întocmirea planului anual de inspecții, verificare și control, la 

nivel județean, în funcție de obiective, activități specifice, 

termene, reglementări legislative și proceduri de lucru; 

Anual  

Efectuarea controlului implementării amenajamentelor 

pastorale conform legislația în vigoare; 

Martie - 

Septembrie 

 

Constatarea  și sancționarea (cf. Legii 32/2019 a Zootehniei) 

nerespectarea de către proprietari/utilizatori a prevederilor din 

proiectele de amenajamente pastorale,  în zona specifică de 

competență. 

Anul 2023  

Controlul îndeplinirii condițiilor de autorizare și/sau 

acreditare a organizațiilor și/sau asociațiilor, precum și a 

prestatorilor de servicii implicate/implicați în organizarea și 

desfășurarea activității de ameliorare și reproducție la 

animale. 

Anul 2023 

La cerere 

 

Realizarea controalelor de supraveghere a prestatorilor de 

servicii pentru activitatea de însămânțări artificiale la 

animale, conform normelor procedurale 

Anual  

Controlul centrelor de colectare sau de depozitare a 

materialului seminal, centre de colectare sau producere a 

embrionilor, și crescători de animale, pentru verificarea 

conformității cu normele prevăzute de legislația în vigoare 

Trimestrial/lunar  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

Efectuarea controlului oficial asupra operatorilor, respectiv 

societăți de ameliorare, exploatații de ameliorare, părți terțe 

desemnate de societățile de ameliorare sau exploatațiile de 

ameliorare și crescători de animale, pentru verificarea 

conformității cu normele prevăzute de legislația în vigoare; 

Anul 2023  

Controlul anual la fața locului la prim-cumpărătorii de lapte 

privitor la menținerea condițiilor de înregistrare în Registrul 

prim-cumpărătorilor de lapte, și obținerea înregistrării în 

Registrul prim-cumpărătorilor 

Anual  

Controlul la fata locului la prim-cumparatorii de lapte pentru 

inregistrarea in Registrul prim –cumparatorilor si pentru 

recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul 

laptelui 

La solicitare  

Constatări privind săvârșirea de către prim-cumpărătorii de 

lapte a unor fapte care constituie contravenții și aplică 

sancțiuni conform legislației în vigoare; 

Anul 2023  

Controlul activităților privind organizarea și desfășurarea 

montei naturale autorizate, în vederea minimalizării montei 

clandestine; 

Anul 2023  

Controlul modului de aplicare a sistemului de individualizare, 

identificare și înregistrare la animalele cuprinse în programele 

de ameliorare și conservare; 

Anul 2023  

Constată contravențiile și aplică sancțiuni contravenționale în 

domeniul de competență și/sau instituie măsuri adecvate 

pentru a se asigura că operatorii în cauză remediază cazurile 

de neconformitate și previn repetarea acestora;  

Anul 2023  

Efectuarea de controale tematice în târguri și oboare de 

animale, în trafic sau exploatațiile de animale privind 

identificarea si individualizarea animalelor, precum si 

monitorizarea miscarii animalelor de reproductie; 

Anul 2023  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

Participare în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii 

valorii de înlocuire a animalelor ucise ..., conform legislației 

în vigoare 

Anul 2023  

Controlul actiunii de identificare  a  stupinelor si stupilor. Aprilie - Noiembrie  

4 Efectuarea tuturor activităților 

specifice pentru implementarea 

normelor privind identificarea și 

înregistrarea ecvideelor; 

Înregistrarea fișelor de identificare și înregistrare a ecvideelor. Anul 2023  

Acordarea numărului unic UELN (Universal Equine Life 

Number), emite și eliberează pașapoartele pentru ecvidee, 

actualizează Baza națională de date a ecvideelor (SIIE); 

Anul 2023  

5 Conservarea şi utilizarea durabilă a 

resurselor genetice animale 

Monitorizarea  populațiilor de animale — resurse genetice, în 

stare de risc, în direcția conservării „în situ” 

Anul 2023  

Dezvoltarea și punerea în aplicare a planurilor de acțiune 

privind conservarea și caracterizarea „in situ” a populațiilor 

de resurse genetice pe specii și rase, prin menținerea lor în 

ferme sau gospodării individuale, pe baza fișelor individuale 

de evidență a deținătorilor de patrimoniu. 

Anul 2023  

6 Derularea programelor de ameliorare 

și realizarea tuturor acțiunilor tehnice 

specifice ameliorării cabalinelor pentru 

conformitatea cu normele în vigoare și 

atingerea obiectivelor propuse 

Colectarea integrala a documentatiei primare (fișa de 

identificare, adeverință de montă, delarație de fătare, 

diagrame, pedigree sau pașapoarte părinti, teste paternitate, 

carduri ADN, regstrul de monta și registrul de fătari când 

situația o impune), verificarea acestora și eliberarea 

Certificatelor Zootehnice pentru animalele de reproducție de 

rasă pură înscrise în Registrele genealogice înființate și 

conduse de Agenție. 

Anul 2023  

Verificări privind  corectitudinea şi veridicitatea  înscrisurilor 

în  evidenţele zootehnice (registrul de mânji, registrul de 

montă şi fătări, adeverinte de montă şi declaraţii de fătare) și 

actualizarea registrului genealogic. 

 

Anul 2023 

 

Recoltarea probelor biologice (păr), marcare și transmitere la 

sediul Agenției în vederea verificării paternitații; 

Anul 2023  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

Solicitare Teste  ADN de confirmare a paternitații ecvideelor, 

proprietarilor care dețin cabaline din rasa Pur Sânge Arab, 

Lipitan, Shagya Arabă, Nonius, Gidran, Furioso North-Star, 

Cal de Sport Românesc, Hutul, markerii genetici (cardul 

ADN) dar și testele SCID si CA pentru ecvideele din rasa Pur 

Sânge Arab 

Anul 2023  

Vizite în cadrul fiecărei herghelii sau exploatații participante 

la programul de ameliorare pentru efectuarea verificărilor în 

conformitate cu prevederile programului de ameliorare 

Lunar  

Aprecierea conformației și stabilirea conformității cu 

standardul rasei în vederea dangalizării pentru animalele 

pentru care crescătorul solicită înscrierea/înregistrarea în 

registrul genealogic; 

Anul 2023  

Aprecierea morfologică (bonitare) a masculilor și femelelor, 

înscriși/înscrise în Registrul Genealogic sau eligibile pentru 

înscriere/înregistrare 

Anul 2023  

Participare la desfășurarea lucrarilor tehnice de calificare și 

clasare a cabalinelor în conformitate cu legislația în vigoare, 

efectuate de către Comisia Națională de Clasare și Evaluare a 

Cabalinelor de Rasă; 

Semestrial  

7 Îndeplinirea atribuțiilor delegate de la 

agenţiile de plăţi acreditate ale 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, conform acordurilor de 

delegare încheiate în acest scop; 

Instruirea personalului Conform graficului 

de instruire 

 

Efectuarea controlului la fața locului Până la data-limită 

a perioadei de 

reţinere a fiecărui 

an, dar şi în afara 

perioadei de 

reţinere. 

 

Monitorizarea controalelor la fața locului  din eșantionul de 

control, în perioada realizării controalelor 

Zilnic 

pe perioada de 

 



 

 

 

26 

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

realizare a 

controalelor 

Operarea și verificarea în interfața informatică pusă la 

dispoziția de către A.P.I.A. a rapoartelor de control 

Conform 

termenelor stabilite 

de către A.P.I.A. 

 

Participare la întâlnirile grupului de lucru anul 2023. Periodic  

Soluționarea contestațiilor 30 de zile de la 

depunerea în 

termen a acestora 

 

8 Gestionarea raselor în pericol de 

abandon - Pachetul 8 „Creşterea 

animalelor de fermă din rase locale în 

pericol de abandon” din cadrul Măsurii 

10 „Agro-mediu şi climă”, Submăsura 

10.1.  „Plăţi de Agro-mediu şi climă”   

Efectuarea controlului la fața locului În  60 de zile de la 

primirea 

eșantionului 

 

 Total obiective : 8 Total acţiuni: 69   
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4.4. Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice  Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observații 

1. Realizarea și reactualizarea Sistemului 

national și județean de monitorizare sol-

teren pentru agricultură prin întocmirea 

studiilor pedologice conform Ord. 

MADR 362/2021 și OUG 34/2013, pe 

teritoriile comunale. 

 

-recoltat probe sol; 

-transportat probe în laboratorul O.J.S.P.A. Galaţi; 

-efectuat analize de laborator; 

-întocmit memoriul pedologic final. 

 Aceste studii se vor 

realiza numai în 

măsura în care se 

vor încheia 

contracte cu 

MADR prin DAJ 

Galați conform 

Ord. 362/2021, 

Ord. 125/2017 

2. Studii pedo-agrochimice în vederea 

înființării unor plantații de viță de vie, 

livadă  

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

-interpretat rezultate analize și întocmit memorii pedo-

agrochimice însoţite de planuri de fertilizare. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

3. Încadrarea în clase de calitate, în 

vederea scoaterii definitive şi temporare 

din circuitul agricol  

-analizat documentația;  

-extragerea informațiilor necesare din arhivă; 

-întocmirea memoriului pedologic; 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

-interpretat analize și întocmit memoriul pedologic de stabilire 

a clasei de calitate. 

Anul 2023  

 

 

 

4. Studii agrochimice speciale pentru 

determinarea poluării cu 

hidrocarburi/metale grele 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

- interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

cu recomandări. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observații 

5. Alte analize care privesc planta și solul -recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

-interpretat analize şi formulat recomandări de 

ameliorare/fertilizare. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

6. Studii agrochimice în vederea fertilizării 

raţionale a terenului 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

-interpretarea rezultatelor analitice și formularea 

recomandărilor de ameliorare/ fertilizare. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

si juridice 

 

7. Studii pedologice şi agrochimice 

speciale pentru utilizarea nămolurilor de 

epurare în agricultură 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

-interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

pedologic pentru stabilirea pretabilității terenului la aplicarea 

nămolului de epurare, memoriului agrochimic cu recomandări 

de fertilizare. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

8. Studii pentru stabilirea pretabilităţii 

solului pentru diverse culturi 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

- interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

pedologic pentru stabilirea pretabilității terenului la înființarea 

plantației pomicole sau viticole, memoriului agrochimic cu 

recomandări de fertilizare. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

9. Alte studii speciale -recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

-interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

pedologic, memoriului agrochimic cu recomandări de 

fertilizare. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observații 

10. Studii pedologice pentru încadrarea în 

clase de calitate în vederea obţinerii 

avizului PUZ 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

-interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea  memoriului 

agrochimic cu recomandări de fertilizare; 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

11. Elaborarea de Planuri Locale de 

Acţiune în vederea evitării poluării apei 

şi a solului cu nitraţi proveniţi din surse 

agricole 

-elaborarea planului conform deciziei interministeriale 221983-

GC-12.06.2013 și Ord. 333/2021; 

-recoltare probe sol; 

-analize probe sol; 

-întocmire studiu agrochimic şi recomandări de fertilizare.  

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

si juridice 

 

12. Studii pedologice şi de bonitarea 

terenurilor agricole în vederea 

concesionării, arendării, comasării sau 

stabilirea impozitului pe teren 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

- interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

pedologic. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

13. Studii de evaluare, prognoză şi 

avertizare pentru determinarea efectelor 

economice şi ecologice ale lucrărilor de 

îmbunătăţiri funciare şi pentru terenurile 

degradate 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

- interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

pedologic. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

14. Studii pedologice pentru fundamentarea 

proiectelor privind impactul unor 

însuşiri ale solului asupra obiectivelor 

social-economice 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

-interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

pedologic. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

15. Studii de impact şi ale bilanţului de 

mediu pentru obţinerea autorizaţiei de 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

- interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observații 

mediu, potrivit prevederilor legale pedologic; și juridice 

16. Studii pedologice pentru schimbarea 

categoriei de folosinţă a terenurilor 

agricole 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

- interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

pedologic. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

17. Studii de specialitate pentru agricultura 

ecologică 

-recoltat probe sol; 

-analizat probe sol; 

- interpretarea rezultatelor analitice și întocmirea memoriului 

agrochimic. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

18. Servicii de consultanţă şi extensie -consilierea fermierilor şi a altor persoane interesate despre 

modalităţile de protecţie şi conservare a solului. 

Periodic la 

cererea 

personelor fizice 

și juridice 

 

19. Activităti de cercetare -întocmirea unui studiu pedologic privind poluarea cu metale 

grele a solurilor aflate în vecinatatea intravilanului unor 

localități, în zone aflate sub înfluența activităților industriale. 

  

20 Lucrări de investiții - achiziționarea unei clădiri care să satisfacă necesitățile de 

funcționare în condiții optime din punct de vedere al sănătății și 

securității în muncă și pentru desfășurarea activității conform 

normelor tehnice specifice domeniului de activitate. 

- dotarea cu echipamente de ultimă generație și acreditarea 

laboratorului de analize fizico-chimice pentru sol/ îngrășăminte 

organice/ apă de irigat. 

  

 Total obiective:20 Total actiuni:20   
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4.5. Agenţia de Plãţi Intervenţie pentru Agriculturã –Centrul Judeţean  

Nr. 

crt. OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

1. Derularea campaniei de primire a 

cererilor de plată Campania 2023 

 

-primire cerere de sprijin, consiliere fermieri în vederea 

identificării parcelelor, digitizare parcele în IPA Online, 

realizare control vizual al cererii; 

-procesarea cererilor în baza de date IACS: operarea, 

verificarea datelor din cererile de sprijin financiar, realizarea 

primului control administrativ; 

-autorizare la plata cereri avans; 

-autorizare la plata finală; 

01.03.2023 – 15.05.2023  

 

 

 

 

 

 

 

2. Finalizarea etapelor procedurale din 

campaniile anterioare  

 

-finalizarea platilor fermierilor care au depus cerere de sprijin 

in Campania 2022, pe fiecare   schema de plata, cu 

respectarea calendarului de plati regulare   stabilit de 

regulamentele   europene si legislatia naţionalã.  

Anul 2023  

3. Instruirea functionarilor publici din 

cadrul Serviciului Autorizare Plati si 

a Centrelor Locale referitor la 

schemele de sprijin ce se vor derula 

in anul 2023 

-programarea fermierilor pe zile și ore în vederea depunerii 

cererilor de sprijin financiar – campania   2023 si transmiterea 

invitatiilor către aceștia.  

         

Februarie – martie 2023  

4. Gestionarea cazurilor de plăți 

necuvenite (nerespectare 

angajamente de agromediu, 

micșorare BF în LPIS, 

neconformități la controlul în teren) 

din campaniile anterioare 

- generarea notelor de fundamentare 

- întocmirea proceselor-verbale de constatare a creantei; 

- analiza contestațiilor la procesele verbale de constatare a 

neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare 

Anul  2023  

5. Aplicarea și implementarea 

prevederilor legislative privind 

formele de sprijin derulate  din 

bugetul național 

Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale – HG nr. 

1179/2014, cu modificările şi completările ulterioare 

Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură – HG nr. 

1174/2014, cu modificările şi completările ulterioare   

Rentă viageră agrícolă – Legea nr. 247/2005, cu modificările 

Anul 2023  
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Nr. 

crt. OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

şi completările ulterioare, OUG 61/2022 –microgranturi în 

sectorul agroalimentar 

6. Îmbunătăţirea procesului de primire, 

verificare, introducere în aplicațiile 

electronice, aprobarea/autorizarea 

cererilor depuse, prin creşterea 

gradului de eficienţă în procesul de 

gestionare a sumelor plătite din 

FEGA și FEADR. 

Instruirea personalului din cadrul serviciului cu privire la 

procedurile  elaborate pentru  măsurile de sprijin, ajutoarele 

acordate şi urmărirea aplicării corecte a acestora;  

Notificarea beneficiarilor  în ceea ce priveşte eventualele 

neregularităţi intervenite ca urmare a verificării şi procesării 

datelor  furnizate. 

Soluţionarea contestaţiilor depuse de beneficiari şi 

comunicarea răspunsurilor la petiţiile specifice domeniului de 

activitate 

M14 – plăți privind bunăstarea animalelor, Programul pentru 

școli, PNA, Ord. 1508/2018 restructurarea/reconversia 

plantațiilor viticole, Ord.406/2017 și HG 740/2017 -

Organizații de producători 

Anul 2023  

 Total obiective: 6 Total acțiuni: 45   

           – Numărul de obiective se modifică în funcție de apariția actelor normative privind schemele de plată derulate prin APIA 

 

4.6.Direcţia Sanitarã Veterinarã si pentru Siguranţa Alimentelor 

Nr. 

crt. OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

1. Realizarea Programului de 

supraveghere şi control în domeniul 

siguranţei alimentelor de origine 

nonanimală 

Verificarea condițiilor sanitare veterinare  și pentru 

siguranța alimentelor în unitățile care prelucrează, produc, 

depozitează, transportă și comercializează produse 

alimentare de origine non-animala  

trimestrial  

2.  Realizarea Programului de 

supraveghere şi control în domeniul 

siguranţei alimentelor de origine 

Verificarea condițiilor sanitare veterinare  și pentru 

siguranța alimentelor în unitățile care prelucrează, produc, 

depozitează, transportă și comercializează produse 

trimestrial  
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Nr. 

crt. OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

animală alimentare de origine animală 

3. Autorizarea/Înregistrarea sanitară 

veterinară și pentru siguranța 

alimentelor a obiectivelor supuse 

controlului sanitar veterinar și pentru 

siguranța alimentelor 

Verificare documentației sanitare veterinare și evaluare 

pentru înregistrare în conformitate cu Ordinul 

A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 actualizat.  

trimestrial  

Verificarea documentației sanitare veterinare și evaluare 

pentru autorizare   în conformitate cu prevederile Ordinului 

A.N.S.V.S.A nr. 57/2010 cu modificări și completări.  

trimestrial  

Verificarea  documentației  sanitare veterinare și evaluare 

pentru înregistrare  în conformitate  cu prevederile  

Ordinului A.N.S.V.S.A  nr.16/2010 cu modificări și 

completări. 

trimestrial  

Verificare documentatii sanitare veterinare si evaluare 

pentru autorizare  in conformitate  cu Ordinul ANSVSA 

83/2014 

trimestrial  

Verificare documentatii sanitare veterinare si evaluare 

pentru autorizare  in conformitate  cu Ordinul ANSVSA 

79/2019 

trimestrial  

Verificare documentatii sanitare veterinare si evaluare 

pentru autorizare  in conformitate  cu Ordinul ANSVSA 

44/2017 

trimestrial  

Autorizări/Înregistrări auto trimestrial  

Evaluarea riscului cf. Ord. ANSVSA 35/2016 in unitatile 

inregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor 

cf. Ord. ANSVA 111/2008 

trimestrial  

4. 

 

 

 

 

 

Realizarea Programului acţiunilor de 

supraveghere, prevenire, control şi 

eradicare a bolilor la animale, a 

celortransmisibile de la animale la om, 

protecţia  animalelor, de identificare şi 

înregistrare a bovinelor, suinelor, 

Actiuni generale de medicină veterinară preventivă de protecţie si 

bunăstare a animalelor si protecţie a mediului: 

Evaluarea condiţiilor de bunăstare a animalelor, 1conditiilor de 

biosecuritate a animalelor in ferme si e1xploatatii nonprofesionale 

si evaluarea starii de sa1natate a animalelor in ferme si exploatatii 

nonprofesionale. 

trimestrial  
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Nr. 

crt. OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

ovinelor, caprinelor şi ecvideelor in 

domeniul sanatatii animale 

Acţiuni de supraveghere clinica a animalelor pt. 

suspiciunea bolilor din lista A 

trimestrial  

Actiuni de recoltare probe sange pentru examene de 

laborator 

a. Animale mari 

b. Animale mijlocii si mici 

c. Suine 

d. Pasari 

trimestrial  

Actiuni de recoltare probe de organe tesuturi sau alte probe 

pentru examene de laborator, necropsii 

a. Animale mari 

b. Animale mijlocii si mici  

c. Pasari 

d. Alte probe 

trimestrial  

Actiuni de depistare prin examen alergic TCS (test 

comparativ simultan)  

trimestrial 

 

 

Actiuni de imunoprofilaxie   

a. Contra Antraxului 

b. Contra  Rabiei – 81509 

trimestrial  

Lichidarea focarelor de boli infecto-contagioase existente 

in judet animale: 

trimestrial  

Identificarea animalelor:                                           

- Verificarea in teren si in BND a animalelor din 

exploataţiile non profesionale si comerciale 

trimestrial  

Acţiuni  de control  în domeiul farmacovigilenţei: trimestrial  

Realizarea Programului acţiunilor de 

supraveghere, prevenire, control şi 

Analize la produse de origine animală, produse de origine 

non-animală, sanitații, apă și furaje. 

trimestrial  
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Nr. 

crt. OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

eradicare a bolilor la animale, prin 

analize de laborator in Laboratorul 

Sanitar Veterinar si pentru Siguranţa 

Alimentelor Galaţi 

Analize la fecale, cadavre, albine, faguri,  sânge, țesut 

muscular, apă, sanitații. 

trimestrial  

 Total obiective -5 Total acţiuni - 21   

 

 

4.7. Agenţia Naţionalã de Imbunãtãtiri Funciare –Filiala Teritorialã de Imbunãtãţiri Funciare Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACȚIUNI 

propuse pentru realizarea 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 

Termen de realizare Observații 

1. Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii principale de irigații prin 

PNRIPIR 

Reabilitarea infrastructurii principale de irigații Câmpia 

Covurlui,etapa I: SPA Dunare, SPA Liești, CML. 
Anul 2025 

 

Reabilitare infrastructura principala din amenajarea pentru 

irigații Câmpia Covurlui, aferente stațiilor de bază SPA 

Prut, SPA Barboși și CA Barboși. 

Anul 2024 

Reabilitarea stațiilor SPR Șivița, SPA Stoicani și a 

canalelor de aducțiune CPA3, CD1 Stoicani și CPA 

Stoicani din amenajarea Brateșul de Sus 

Anul 2027 

Reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii din 

Amenajarea Tecuci Nicoresti Movileni, etapa II 
Anul 2026 

Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei 

pentru irigații Sifon Mălina din amenajarea Câmpia 

Covurlui, jud. Galați 

Anul 2025 

Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei 

pentru irigații Sifon Lozova din amenajarea Câmpia 

Covurlui, jud. Galați 

Anul 2026 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACȚIUNI 

propuse pentru realizarea 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 

Termen de realizare Observații 

Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei 

pentru irigații Sifon Suhurlui, Negrea, Călmățui, V. 

Gerului, Cocoraș din amenajarea Câmpia Covurlui, jud. 

Galați 

Anul 2026 

2. Investiții în infrastructura de desecare Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Șivița, SPE Stoicani 

și SPE Drăculești din amenajarea Brateșul de Sus, jud. 

Galați 

Anul 2027 
 

Reabilitarea stației SRPE 2-2 Stoicani și a bazinelor de 

aspirație și refulare din Amenajarea Brateșul de Sus 
Anul 2027 

 

3. Investiții în infrastructura de 

Combaterea Eroziunii Solului (CES) 

Reabilitarea lucrarilor de CES de pe torentul Valea 

Gaunoasa, com. Valea Marului si pe raul Chineja zona 1, 

oras Beresti din amenajarea Campia Covurlui, jud. Galati. 

Anul 2027 
 

Reabilitarea lucrarilor de CES pe ravena Toflea Brăhășești 

din amenajarea Campia Covurlui, jud. Galati 
Anul 2027 

 

4. Campania de irigații 2023 Asigurarea apei pentru irigații, gratuit, până la stațiile de 

punere sub presiune pentru o suprafață de 87.345,68 ha. 

Pe toată durata campaniei 

de irigații 2023 
 

5. Evacuarea apei în exces de pe terenurile 

agricole, anexe gospodărești etc. 

Pornirea stațiilor de pompare desecare, atunci când este 

cazul, pe bază de comandă din partea beneficiarilor sau pe 

situații de urgență. 

Atunci când se impune. 
 

6. Exploatarea, întreținerea și asigurarea 

pazei în plantațiile cu rol antierozional. 

Refacerea suprafețelor de plantații antierozionale prin 

lucrări specifice constând în completări de goluri în 

plantații, tăieri de îngrijire, extragere de arbori uscați, 

tăieri la ras, asigurarea securității și integrității acestora. 

Anul 2023 

 

7. Avize și Acorduri tehnice Eliberarea de Avize și Acorduri tehnice ANIF pentru 

lucrările de investiții derulate de terți în amenajările de 

îmbunătățiri funciare. 

Anul 2023 
 

8. Modernizarea sistemului de compensare 

a deficitului de apă din sol în județul 

Galați  

A fost întocmită nota conceptuala și tema de proiectare 

pentru lucrări la infrastructura de irigații ce deservește o 

suprafață de 6083 ha în zona Nămoloasa. 

Anul 2027 
 

9. Analizare soluții tehnice pentru Analizarea Proiectelor Tehnice și modificărilor de soluții Anul 2023  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACȚIUNI 

propuse pentru realizarea 

obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 

Termen de realizare Observații 

proiectele finanțate pentru modernizarea 

infrastructurii de irigații prin fonduri 

europene 

pentru proiectele selectate spre finanțare pe submăsura 4.3. 

Verificarea lucrărilor de execuție, participarea la recepții 

la terminarea lucrărilor și monitorizare pe o perioadă de 5 

ani. 

 Total obiective: 9 Total acţiuni:17   

 

5. MINISTERUL SÃNÃTÃŢII 

5.1. Direcţia de Sãnãtate Publicã Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

1. PN I -Programele  naţionale  de  boli 

transmisibile 

Programul National de Imunizari. Lunar,trimestrial, 

semestrial,anual 
 

Supravegherea si controlul bolilor transmisibile prioritare. Lunar,trimestrial, 

semestrial,anual 
 

Supravegherea si controlul infectiei HIV. Anul 2023,lunar, 

anual 
 

Supravegherea si controlul TBC. Anul 2023/la aparitia  

unui caz/focar 
 

Supravegherea si controlul infectiilor asociate asistentei 

medicale. 

Lunar,anual  

Activitatea de autorizare-avizare unitati  medicale, prestari  

servicii la solicitarea beneficiarilor. 

Anul 2023, anual  

2. PN II-Programul national de monitorizare 

a factorilor determinanti din mediul de 

viata si munca 

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc din mediul de viaţă. 

Trimestrial, 

semestrial,anual 
 

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

radiatiilor ionizante. 

Semestrial,anual  

Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate Semestrial,anual  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

factorilor de risc din mediul de muncă. 

Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor 

asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie. 

Semestrial,anual  

Activitatea de autorizare-avizare sanitara,prestari servicii la 

solicitarea beneficiarilor. 

Anul 2023,anual  

3. Programul naţional de evaluare şi 

promovare a sănătăţii şi educaţie pentru 

sănătate 

Subprogramul XII- Evaluarea și promovarea sănătății și 

educație pentru sănătate-1.1. Organizarea şi desfăşurarea 

campaniilor IEC destinate celebrării zilelor mondiale/europene 

conform calendarului priorităţilor naţionale. 

Conform calendarului, 

Anual 
 

Subprogramul XII-Evaluarea și promovarea sănătății și 

educație pentru sănătate-1.2. Organizarea şi desfăşurarea 

intervenţiilor IEC destinate priorităţilor de sănătate specifice 

locale. 

Anual  

Subprogramul XII-Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos- 

1.3. Organizarea şi desfăşurarea de intervenţii pentru punerea în 

aplicare a planurilor judeţene de acţiune pentru alimentaţie 

sănătoasă şi activitate fizică la copii şi adolescenţi 

(sustenabilitate RO 19 04). 

Pe perioada anului şcolar  

Subprogramul XII-Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos-

1.4. Organizarea şi desfăşurarea de intervenţii pentru 

promovarea sănătăţii în comunităţi şi grupuri 

vulnerabile(sustenabilitate RO1903). 

Anual  

Subprogramul XII-Intervenţii pentru un stil de viaţă sănătos-

1.5. Promovarea unui stil de viaţă sănătos prin organizarea şi 

desfăşurarea de intervenţii de prevenţie primară şi secundară 

pentru reducerea consumului dăunător de alcool. 

Anual  

Subprogramul XII de evaluare şi promovare a sănătăţii şi 

educaţie pentru sănătate-2.1. Evaluarea stării de sănătate a 

copiilor şi tinerilor. 

Trimestrial,semestrial, 

anual (pe perioada anului 

şcolar) 

 

Activitatea de autorizare-avizare sanitara,prestari servicii la Anul 2023, anual  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

solicitarea beneficiarilor. 

4. Efectuarea de analize laborator în 

domeniul sanatatii publice-control si 

supraveghere factori de mediu,evaluarea 

locurilor de munca,control şi 

supraveghere boli transmisibile şi 

netransmisibile 

Analize fizico-chimice pentru calitatea apei potabile,apei 

imbuteliate,apelor de imbaiere,alimente,aer,noxe, microclimat 

locuri de munca. 

Anul 2023, anual  

Analize bacteriologice pentru calitatea apei potabile,apei 

imbuteliate,apelor de imbaiere,alimente,teste de salubritate si 

verificarea eficientei sterilizarii,aeromicroflora-AMF-locuri de 

munca. 

Anul 2023, anual  

Analize serologice si bacteriologice pentru controlul si 

supravegherea bolilor transmisibile si netransmisibile. 

Anul 2023, anual  

Mentinerea acreditarii Renar, notificarii la MS-pentru calitatea 

apei potabile,abilitarii la MS pentru efectuarea determinarilor 

de noxe industriale. 

Anual  

Participarea anuala la teste de competenta/control extern  

laboratoare. 

Anual  

5. Protejarea sănătății publice prin 

prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc alimentari și de nutriție 

Acţiune privind verificarea respectării nomelor igienico-

sanitare în vigoare în unităţile de producţie, depozitare, 

transport, distribuţie şi comercializarea alimentelor, inclusiv în 

sectorul alimentaţiei publice şi colective, conform 

competenţelor. 

Anual  

6. Protejarea sănătăţii publice faţă de riscul 

generat de consumul de apă prin 

monitorizarea calităţii surselor de apă  în 

vederea ameliorării calității apei potabile 

Acţiune privind verificarea respectării nomelor igienico-

sanitare în vigoare în unităţi din domeniul apei, conform 

competenţelor. 

Anual  

7. Protejarea sănătăţii publice prin 

monitorizarea factorilor de risc care 

provin din gesionarea deșeurilor cu 

potenţial contaminant 

Acţiune privind verificarea respectării nomelor igienico-

sanitare în vigoare în unităţi din domeniul deşeurilor cu 

potenţial contaminant, conform competenţelor. 

Anual  

8. Protejarea sănătăţii publice prin 

prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

Acţiune privind verificarea respectării nomelor igienico-

sanitare în vigoare în unităţi din domeniul mediului de viaţă al 

Anual  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse in Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

factorilor de risc determinanţi din mediul 

de viaţă 

populaţiei, conform competenţelor. 

9. Protejarea sănătăţii publice prin 

prevenirea îmbolnăvirilor asociate 

factorilor de risc determinanţi din mediul 

de muncă 

Acţiune privind verificarea respectării nomelor igienico-

sanitare în vigoare în unităţi din domeniul mediului de muncă, 

conform competenţelor. 

Anual  

10. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu 

contaminanții și substanțele din 

compoziția produselor cosmetice 

fabricate, distribuite și comercializate pe 

teritoriul județului Galați 

Actiune privind verificarea respectării nomelor igienico-

sanitare în vigoare în unităti din domeniul cosmeticelor, 

conform competenţelor. 

Anual  

11. Protejarea sănătăţii publice  prin 

evaluarea și monitorizarea produselor 

biocide fabricate, distribuite și 

comercializate pe teritoriul județului 

Galați 

Acţiune privind verificarea respectării normelor igienico-

sanitare în vigoare în unităţi din domeniul produselor biocide, 

conform competenţelor. 

Anual  

12. Protejarea sănătăţii  individului în 

colectivitățile de copii și tineri prin 

monitorizarea respectării normelor 

igienico-sanitare în vigoare în unitățile de 

învățământ preuniversitar și universitar 

Acţiune privind verificarea respectării nomelor igienico-

sanitare în vigoare în unităţi din domeniul colectivităţilor de 

copii şi tineri, conform competenţelor. 

Anual  

13. Protejarea sănătăţii  individului în relația 

cu sistemul de sănătate prin 

monitorizarea respectării normelor 

igienico-sanitare în vigoare în unitățile 

sanitare 

Acţiune privind verificarea respectării nomelor igienico-

sanitare în vigoare în unităţi sanitare, conform competenţelor. 

Anual  

 Total obiective: 13 Total actiuni: 32   
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5.2. Casa de Asigurãri de Sãnãtate Galaţi  

Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACȚIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 

Observații 

1. Asigurarea serviciilor medicale, 

medicamentelor și dispozitivelor 

medicale  populatiei  judetului Galati 

prin prelungirea contractelor aflate in 

derulare la data de 31.03.2022 și prin 

încheierea de contracte noi cu data 

stabilită de CNAS, conform 

legislației în vigoare,  pe toate 

tipurile de asistenta medicala, 

inclusiv programe nationale de 

sanatate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelungire contracte de medicină de familie, prin acte adiționale de 

prelungire, începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare 

contracte aflate în derulare  și încheiere contracte noi cu data 

stabilită de CNAS. 

Lunar 

 

 

 Prelungire contracte centre de permanență prin acte adiționale de 

prelungire, începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare 

contracte aflate în derulare  și încheiere contracte noi în funcție de 

solicitări 

Lunar  

Prelungire contracte monitorizari pacienți boli infectocontagioase 

efectuate de  medicii de familie, prin acte adiționale de prelungire, 

începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare contracte aflate 

în derulare și încheiere contracte noi în funcție de solicitări. 

Lunar  

Prelungire contracte teste rapide nazale pentru depistarea virusului 

COVID-19 efectuate de  medicii de familie, prin acte adiționale de 

prelungire, începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare 

contracte aflate în derulare și încheiere contracte noi în funcție de 

solicitări. 

Lunar  

 Prelungire contracte de servicii clinice efectuate în ambulatoriu de 

specialitate, prin acte adiționale de prelungire, începând cu data de 

01 aprilie 2023, monitorizare contracte aflate în derulare și 

încheiere contracte noi cu data stabilită de CNAS. 

Lunar  

Prelungire contracte de investigații paraclinice efectuate în 

ambulatoriu de specialitate, prin acte adiționale de prelungire, 

începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare contracte aflate 

în derulare și încheiere contracte noi cu data stabilită de CNAS. 

Lunar  

Prelungire contracte de medicină dentară efectuate în ambulatoriu 

de specialitate, prin acte adiționale de prelungire, începând cu data 

de 01 aprilie 2023, monitorizare contracte aflate în derulare și 

Lunar  
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACȚIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 

Observații 

 încheiere contracte noi cu data stabilită de CNAS. 

Prelungire contracte de medicină fizică și reabilitare (BFT) 

efectuate în ambulatoriu de specialitate, prin acte adiționale de 

prelungire, începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare 

contracte aflate în derulare și încheiere contracte noi cu data 

stabilită de CNAS. 

Lunar  

Prelungire contracte de îngrijiri medicale la domiciliu, prin acte 

adiționale de prelungire, începând cu data de 01 aprilie 2023, 

monitorizare contracte aflate în derulare și încheiere contracte noi 

cu data stabilită de CNAS. 

Lunar  

Prelungire contracte de dispozitive medicale, prin acte adiționale 

de prelungire, începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare 

contracte aflate în derulare și încheiere contracte noi cu data 

stabilită de CNAS. 

Lunar  

Prelungire contracte spitale, prin acte adiționale de prelungire, 

începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare contracte aflate 

în derulare și încheiere contracte noi cu data stabilită de CNAS. 

Lunar  

Prelungire contracte transport sanitar neasistat, prin acte adiționale 

de prelungire, începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare 

contracte aflate în derulare și încheiere contracte noi cu data 

stabilită de CNAS. 

Lunar  

Prelungire contracte farmacii, prin acte adiționale de prelungire, 

începând cu data de 01 aprilie 2023, monitorizare contracte aflate 

în derulare și încheiere contracte noi cu data stabilită de CNAS.  

Lunar  

Monitorizare contract pentru furnizarea de investigații paraclinice 

de înaltă performanță PET-CT și încheiere contracte noi în funcție 

de solicitări. 

Lunar  
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Nr. 

crt. 

OBIECTIVUL ACȚIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 

Observații 

2. Decontarea serviciilor medicale, 

medicamentelor și dispozitivelor 

medicale  către furnizorii aflați în 

relație contractuală cu CAS-GL,  

precum și a dosarelor de certificate 

de concedii medicale, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

Verificarea lunară a  raportarilor  furnizorilor de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale  conform prevederilor legale 

în vigoare. 

Lunar  

Decontarea lunară a  raportarilor  furnizorilor de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale  conform prevederilor legale 

în vigoare. 

Lunar  

Verificarea lunară a  a dosarelor de certificate de concedii 

medicale depuse de furnizori/angajatori  conform prevederilor 

legale în vigoare. 

Lunar  

Decontarea lunară a  a dosarelor de certificate de concedii 

medicale depuse de furnizori/angajatori  conform prevederilor 

legale în vigoare. 

Lunar  

3. Eliberarea formula-relor europene și 

cardurilor europene de sănătate 
Eliberarea, la solicitarea asiguraților, a formularelor europene, în 

vederea accesului la asistență medicală într-o altă țară europeană. 

Oricând este necesar  

Eliberarea, la solicitarea asiguraților, a cardurilor europene, în 

vederea accesului la asistență medicală într-o altă țară europeană. 

Oricând este necesar  

4. 

 

Controlul furnizorilor de servicii 

medicale, medicamente, dispozitive 

medicale și angajatori 

Efectuarea de controale la furnizorii de servicii medicale, 

medicamente, dispozitive medicale și angajatori. 

Lunar  

 Total obiective:  4  Total acțiuni: 21   
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6. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PÃDURILOR 

6.1 Agenţia  pentru Protecţia Mediului Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

1. Combaterea schimbărilor climatice Facilitarea educației pentru protecția mediului și în probleme de 

schimbări climatice în școli și în afara lor - Realizarea de 

activitaţi în domeniul educaţiei ecologice în colaboare cu  ONG-

uri şi/sau unităţi de învăţământ. 

trimestrial 

 

Ȋmbunătățirea mecanismului necesar pentru gestionarea sectorului 

„ExploatareaTerenurilor, Schimbarea Destinației Terenurilor și 

Silvicultură“ (LULUCF), parte a Inventarului Național de Emisii 

de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), printr-un sistem național 

Anul 2023 de monitorizare, care va conține observații aeriene și 

terestre, care se vor valida la nivel internațional, în parteneriat cu 

mediul academic si institutele de cercetare - Participarea la 

Inventarul Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 

(INEGES), respectiv colectarea şi centralizarea datelor la nivelul 

judeţului Galaţi, pentru Sectorul Procese Industriale şi Utilizarea 

Produselor şi Sectorul Deşeuri. 

semestrial 

 

2. Reciclare și economie circulară Reducerea cu cel puțin 75% a deșeurilor care ajung în gropile de 

gunoi, din totalul deșeurilor generate, până în anul 2025: 

- Monitorizarea implementării sistemului de colectare separată la 

nivelul judeţului Galaţi/ Monitorizarea cantităților de deșeuri 

depozitate în depozite conforme. 

 

 

trimestrial 

 

Utilizarea rațională a resurselor naturale, inclusiv a materialelor 

considerate astăzi deșeuri, având ca prioritate reutilizarea 

resurselor deja existente în circuitele economice locale și 

naționale prin reintroducerea deșeurilor în economia circulară -

Valorificarea unor materiale din depozitele poluante- 

Monitorizarea cantităților de deșeuri metalice recuperate în 

procesul de exploatare a depozitului neconform Halda de zgură 

 

 

semestrial 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

aparținând Liberty Galați SA. 

Implementarea directivei privind produsele din plastic de unică 

folosință - Monitorizarea implementării Directivei nr. 904/2019 

privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra 

mediului.  

trimestrial 

 

3. Calitatea aerului  Supravegherea funcţionării staţiilor automate de monitorizare a 

calităţii aerului în zonele urban, suburban, industrial şi trafic, 

respectiv GL1, GL2,  GL3, GL4, GL5. 

trimestrial  

 

Realizarea Inventarului judeţean al emisiilor de poluanţi în 

atmosferă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător 

anual 

 

 

Monitorizarea stadiului realizării mǎsurilor din Planul de Calitate 

a Aerului ȋntocmit pentru aglomerarea Galaţi de către Primăria 

Galati 

anual 

 

Monitorizarea stadiului realizării mǎsurilor din Planul de 

Menţinere a Calităţii Aerului ȋntocmit pentru judeţul Galaţi de 

către Consiliul Judeţean 

anual 

 

Informarea publicului privind datele de monitorizare a calităţii 

aerului prin buletine zilnice, informări lunare, rapoarte 

preliminare anuale, rapoarte lunare și anuale privind starea 

factorilor de mediu 

trimestrial  

 

4. 

 

Situri contaminate și chimicale Implementarea și aplicarea rapidă și completă a prevederilor 

Regulamentului REACH și a altor acte normative europene 

privind managementul chimicalelor  -Actualizarea bazei de date 

SIM-SCP privind importul, producția și utilizarea substanțelor și 

a amestecurilor. 

anual 

 

Finalizarea procedurii de inventariere a siturilor potențial 

contaminate la nivel național- Actualizarea inventarului județean 

privind siturile potential contaminate. 

anual 

 

Reducerea numărului de situri contaminate prin continuarea anual  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

demersurilor în vederea realizării de către deținătorii acestora a 

lucrărilor de remediere și redare în circuitul economic a 

terenurilor respective- Monitorizarea stadiului de remediere a 

siturilor contaminate la nivel județean. 

5. 

 
 

Biodiversitate și arii protejate Asumarea țintelor UE prin strategia europeana - 30 % arii 

protejate si 10 % strict protejate pana in 2030 - Participarea la 

desemnarea de noi arii protejate/Participarea la dezbateri publice 

privind întocmirea de acte normative. 

anual 

 

Completarea nivelului de cunoaștere (de conștientizare) a 

biodiversității și ecosistemelor – Încheierea de parteneriate cu 

școli/univesități/ Organizarea de acțiuni de conștientizare în 

școli/Materiale informative. 

trimestrial 

 

Creșterea graduală a nivelului de non-intervenție în parcurile 

naționale și naturale, până la atingerea recomandării IUCN de 

75% - început in 2021, finalizarea in 2024 - / Parcurgerea 

procedurilor de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi din 

ariile natural protejate şi vecinătatea acestora şi aplicarea 

legislaţiei din domeniul conservării naturii, biodiversităţii şi 

utilizării durabile ale componentelor sale. 

trimestrial 

 

Implementarea Strategiei UE privind biodiversitatea 2030, prin 

realizarea Strategiei Naționale și a Planului de Acțiune privind 

Biodiversitatea 2030 – Participarea la dezbateri publice și 

propunerea de acțiuni, după caz. 

anual 

 

Respectarea prevederilor stabilite în planurile de management ale 

ariilor natural protejate (conform Legii 49/2011) pentru toate 

amenajamentele silvice incluse într-o arie protejată (indiferent de 

tipul de proprietate al pădurii)  -Parcurgerea procedurilor de 

reglementare pentru amenajamentele silvice din ariile naturale 

protejate și din vecinătatea acestora, cu armonizarea  prevederilor 

din planurile de management ale ariilor protejate. 

trimestrial 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

Armonizarea de către autorităţile emitente a planurile de 

amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, 

precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor 

naturale din aria naturală protejată cu prevederile planurilor de 

management ale acestora - Parcurgerea procedurilor de 

reglementare pentru planurile de amenajare a teritoriului, cele de 

dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice alte planuri de 

exploatare/utilizare a resurselor naturale din ariile naturale 

protejate și din vecinătatea acestora cu armonizarea  prevederilor 

din planurile de management ale ariilor protejate. 

trimestrial 

 

Total obiective: 5 Total acţiuni: 19   

 

 

6.2. Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

1. Realizarea planului anual de 

activitati specifice de inspectie si 

control 

Planificarea, organizarea si derularea activitatilor de inspectie 

si control la obiectivele care au activitate cu impact asupra 

mediului prin  verificarea tuturor obiectivelor existente in 

Planul de actiuni aprobat de CG-GNM. 

Anual  

Derularea actiunilor de control cu frecventa prevazuta in 

actele normative de reglementare a activitatii, pentru buna 

supraveghere a obiectivelor cu activitate cu impact 

Conform plan anual  

Derularea actiunilor de control tematic ordonate de catre CG- 

GNM pe diferite domenii de activitate economica 

La solicitare GNM-CG 

Bucuresti 

 

Analizarea documentatiilor aferente proiectelor cu impact 

asupra mediului 

La solicitarea APM 

Galati  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

Identificarea de noi obiective care au activitate cu impact 

asupra mediului 

Anul 2023  

Organizarea de actiuni  de verificare a modului de respectare a 

legislatiei in domeniul protectiei mediului de catre unitatile 

care nu sunt supuse procedurii de autorizare in domeniu 

La solicitare GNM-CG 

Bucuresti 

 

2. Sporirea exigentei fata de 

incalcarile legislatiei de protectia 

mediului 

Reactualizarea registrului instalatiilor controlate Anul 2023  

Aplicarea criteriilor de inspectie si control prevazute in actele 

de reglementare a activitatii GNM 

Anul 2023  

Corelarea masurilor dispuse cu sanctiunile contraventionale 

principale si complementare aplicate  in baza constatarilor 

efectuate si aplicarea Legii prevenirii unde este cazul 

Anul 2023  

Urmarirea stadiului realizarii masurilor impuse prin 

programele de conformare/ actiuni, anexe la autorizatiile 

Anul 2023 si la 

solicitarea APM Galati 

 

Urmarirea modului de realizare a proiectelor cu impact asupra 

mediului 

Anul 2023  

Derularea de actiuni de inspectie si control in echipe mixte cu 

alte autoritati (politie de frontiera, IPJ, vama, DSVSA, 

inspectie sanitara, SGA) si care vizeaza aspecte de protectia 

mediului 

La solicitare  

3. 

 

Creşterea eficienţei   în rezolvarea 

sesizărilor 

Rezolvare in termen si eficient a sesizarilor care fac referire la 

incalcarile legislatiei de protectia mediului    

Anul 2023  

Monitorizarea aspectelor reclamate in mod frecvent de petenti Anul 2023  

4. Îmbunătățirea gradului de 

conștientizare, informare a tuturor 

cetățenilor privind problemele  

Colaborarea  cu media scrisa si audio vizuala (publicarea de 

materiale informationale, participarea la emisiuni TV, 

interviuri etc) 

Anul 2023  

Derularea de actiuni de informare – educare a elevilor din 

invatamantul gimnazial, in colaborare cu Inspectoratul Scolar 

Judetean 

Anual si conform 

protocoalelor incheiate 

 

5. Creşterea calităţii actului de control Insusirea  reglementarilor legale nou aparute in domeniu Anul 2023  

Participarea la instruiri, intilniri de lucru, schimburi de conform programului  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

experienta in domeniul specific de activitate stabilit de GNM- CG 

Bucuresti 

6. 

 

Modernizarea și întărirea capacității 

administrative/ instituționale în 

domeniul mediului 

Implementarea  procedurilor operaţionale de lucru 

 

Anul 2023  

Aplicarea  in actiunile de control a principiilor si elementelor 

strategice ce stau la baza legislatiei in domeniul protectiei 

mediului 

 

Anul 2023  

Utilizarea eficienta a tuturor resurselor puse la dispozitie Anul 2023  

 Total obiective : 6 Total acţiuni: 21   

 

 

6.3. Sistemul de Gospodãrire a Apelor Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIV 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 
Termen de realizare Observaţii 

1. Amenajarea raului Siret pe sectorul Homocea – 

confluenta cu fluviul Dunarea, jud. Galati- ob 

Cosmesti vale- Zona 1- L= 625 ml si Dig= 360 

ml 

Obtinere finanațare pentru contractarea serviciilor 

de proiectare pentru actualizarea Studiului de 

Fezabilitate 
Anul 2023 - 

2. 
Reabilitare dig rau Prut in incinta Bratesu de 

Jos, jud. Galaţi 

Obtinere finanațare pentru contractarea serviciilor 

de proiectare pentru actualizarea Studiului de 

Fezabilitate 

Anul 2023 - 

3 
Lucrari propuse aferente bazinului hidrografic 

Corozel, jud Galaţi 

Obtinere indicatori tehnico -economici 

Obtinere finantare pentru servicii de proiectare 

Studiu de fezabilitate  

Anul 2023 - 

4 Reducerea riscului la inundatii pentru 

municipiul Tecuci, jud Galaţi 

Obtinere finanatare pentru servicii proiectare faza 

PT și execuție lucrări 
Anul 2023 - 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIV 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 
Termen de realizare Observaţii 

 Total obiective: 4 Total acţiuni:5   
*
având în vedere evoluţia situaţiei din teren acţiunile pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii au suferit modificãri 

 

6.4 Direcţia Silvicã Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

1. Combaterea taierilor ilegale de padure si a altor 

practice nelegale din sistemul silvic prin: 

a) Imbunatatirea continua a sistemului 

informatic integrat SUMAL – sistemul 

de urmarire a trasabilitatii materialului 

lemnos 

b) Definirea zonelor de risc si 

eficientizarea actului de control, 

interconectarea bazelor de date aflate la 

dispozitia diferitelor organe de control 

 

Transmiterea operativa a disfunctionalitatilor 

aparute in utilizarea SUMAL 2.0, implememtat la 

nivelul tuturor ocoalelor silvice din tara si a 

operatorilor economici cu activitate de exploatare, 

prelucrare, comercializare si transport material 

lemnos incepand cu 31.01.2023, pentru 

functionarea corespunzatoare a sistemului  

Anul 2023 Sistemul 

exte 

operational 

incepand cu 

31.01.2021 

si necesita 

imbunatatiri 

Realizarea actiunilor in comun desfasurate cu 

institutiile Ministerului Afacerilor Interne in 

Planul comun – Scutul padurii, pentru combaterea 

taierilor ilegale si a altor practice din sectorul 

silvic 

Conform graficului Necesita 

analiza si 

prelucrarea 

datelor 

Definirea zonelor de risc prin Sistemul Due 

Dilligence existent la nivelul tuturor ocoalelor 

silvice si a operatorilor economici care introduce 

pentru prima data lemn pe piata, in vederea 

intensificarii actiunilor de control in zonele 

Anul 2023  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI  

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de realizare 

 
Observaţii 

respective 

2. Continuarea reformei modului de vanzare a 

materialului lemnos prin vanzarea lui masurata 

si nu estimate, pentru cresterea treptata a masei 

lemnoase vandute prin metoda masurarii 

 Exploatarea si comercializarea sub forma de lemn 

fasonat a unui volum anual de 27 mii m.c. din 

fondul forestier proprietate publica a statului, ceea 

ce reprezinta pentru anul 2023, peste 50 % din 

volumul total exploatat 

Anul 2023  

3.  

Investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri 

Impădurirea unei suprafeţe de 149 ha fond 

forestier proprietate publică a statului şi realizarea 

de regenerări naturale pe 270 ha 

Primăvara şi toamna anului 

2023 

 

 Total obiective : 3 Total acţiuni : 5   
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7. MINISTERUL EDUCAŢIEI 

7.1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi  

Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

1. Asigurarea aplicării prevederilor legislative în 

domeniul descentralizarii învăţământului 

preuniversitar. 

Organizarea, coordonarea, reglementarea şi 

controlul circulaţiei informaţiei în teritoriu. 

semestrial  

Îndrumarea şi consilierea directorilor unităţilor de 

învăţământ preuniversitar cu privire la 

implementarea prevederilor Legii 1/2011,  a 

metodologiilor subsecvente acesteia şi a 

recomandărilor ME. 

anual  

Monitorizarea modului în care sunt implementate 

noutăţile legislative în vigoare pentru 

învăţământul preuniversitar. 

anual  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea eficienţei manageriale prin 

profesionalizarea managementului unităților de 

învățământ, astfel încât să se asigure stabilitatea, 

coerența și competența în procesul de conducere 

a acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruirea și formarea în administrarea și utilizarea 

instrumentelor manageriale pentru dezvoltarea 

educației online. Adaptarea acestor intrumente 

situației generate de pandemia mondiala COVID 

19. 

anual  

Evaluarea managementului resurselor la nivelul 

unităţilor de învăţământ. 

anual  

Organizarea şi desfăşurarea  activităţilor în cadrul 

cercurilor metodice ale managerilor școlari. 

semestrial  

Monitorizarea modului de proiectare şi aplicare a 

instrumentelor de planificare managerială la 

nivelul unităţilor de învăţământ. 

semestrial  

Aplicarea măsurilor de descentralizare prin 

implementarea atribuţiilor de angajator a unităţilor 

de învăţământ. 

anual  

3. Eficientizarea costurilor privind educaţia. Asigurarea de consultanţă în domeniul financiar-

contabil directorilor unităţilor de învăţământ. 

anual  
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Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

Identificarea resurselor extrabugetare şi 

repartizarea acestora conform priorităţilor. 

anual  

Medierea relaţiilor unităţilor şcolare cu 

reprezentanţii comunităţii şi ai autorităţilor locale 

pentru optimizarea utilizării resurselor de care 

dispun şcolile şi pentru raţionalizarea raportului 

cost-eficienţă în învăţământ. 

anual  

4. Sprijinirea demersului local pentru 

construirea/extinderea de unități școlare şi 

încurajarea iniţiativei private. 

Identificarea surselor de finanţare pentru 

construirea de imobile noi sau pentru extinderea 

celor existente în vederea cuprinderii tuturor 

copiilor preşcolari în grădiniţe și scăderea 

numărului unităților școlare în care se învață în 

mai multe schimburi. 

anual  

Consilierea directorilor de grădiniţe în scopul 

facilitării transferului de informaţii şi identificare 

a surselor de finanţare pentru dotarea cu mobilier, 

materiale didactice etc. 

semestrial  

Consilierea directorilor şi monitorizarea 

demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiilor 

provizorii de funcţionare/acreditărilor pentru 

unităţile private de învăţământ. 

semestrial  

5. Creșterea ratei de acces la educația timpurie 

pentru copiii de 0-3 ani pentru a ajunge cât mai 

aproape de media europeană (media UE - 

35,2%). 

Sprijinirea accesului la educație timpurie prin 

asigurarea infrastructurii necesare, prin consilierea 

părinților și prin atragerea de fonduri comunitarea 

în dezvoltarea bazei materiale pentru creșe și 

grădinițe. 

anual  

6. 

 

 

 

Micşorarea ratei de părăsire timpurie a școlii 

urmărind obiectivul național asumat în Strategia 

Europa 2020. 

 

Monitorizarea mediului educaţional în vederea 

identificării copiilor în situaţie de risc de eşec 

şcolar/abandon şcolar. 

semestrial  

Identificarea şcolilor cu un colectiv de elevi cu un anual  
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Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

  

 

 

potenţial crescut de părăsire timpurie a şcolii şi 

implicarea acestora în proiecte menite să reducă 

rata abandonului şcolar. 

Monitorizarea şi controlul măsurilor decise la 

nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. 

semestrial  

7. 

 

 

 

Reducerea absenteismului în unitățile de 

învățământ.  

 

 

Monitorizarea modului în care unitățile școlare 

derulează acțiuni pentru prevenirea absenteismului 

școlar. 

semestrial  

Derularea unor acțiuni, în colaborare cu anumite 

instituții publice, în scopul depistării elevilor care 

absentează în timpul cursurilor școlare. 

anual  

Implicarea activă a personalului CJRAE în 

promovarea acțiunilor menite să conducă la 

diminuarea absenteismului școlar. 

semestrial  

8. Implementarea programelor destinate elevilor 

care au părăsit timpuriu şcoala sau celor din 

grupuri vulnerabile. 

Implementarea proiectelor cu finanțare europeană 

din Fonduri Structurale prin POCU 

Implementarea programelor sociale pentru elevi 

(„Bani de liceu”, „Euro 200”, burse profesionale, 

burse sociale şi de merit etc.). 

anual  

9. Asigurarea securităţii elevilor şi a personalului. Consilierea directorilor unităţilor şcolare pentru 

identificarea surselor de finanţare necesare pentru 

achiziţionarea şi montarea sistemelor de 

supraveghere video. 

anual  

Monitorizarea aplicării măsurilor decise la nivelul 

unităţilor şcolare pentru asigurarea securităţii 

elevilor şi cadrelor didactice. 

semestrial  

10. 

 

 

 

Reducerea fenomenului de violenţă în unităţile 

de învăţământ. 

 

 

Organizarea de acţiuni în vederea prevenirii şi 

combaterii consumului de substanţe toxice, 

implementarea programelor de educaţie pentru 

cetăţenie democratică. 

semestrial  
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Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

 

 

 

 

 

Încheierea unor parteneriate cu instituţii publice, 

cu organizaţii nonguvernamentale în vederea 

organizării acţiunilor comune de prevenire şi 

combatere a violenţei în şcoli. 

anual  

Elaborarea şi realizarea unor programe privind  

întărirea disciplinei şcolare, a activităţii concrete 

de combatere şi de prevenire a delincvenţei 

juvenile, a abaterilor comportamentale timpurii. 

semestrial  

Monitorizarea activităţii comisiilor pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli şi a 

modului de aplicare a măsurilor propuse la nivelul 

fiecărei unităţi. 

semestrial  

11. Diversificarea programelor educative. Identificarea măsurilor remediale necesare, 

inclusiv din perspectiva activității extrașcolare. 

anual  

Dezvoltarea parteneriatelor culturale, 

interculturale şi de valorizare a tradiţiilor 

autentice. Organizarea activităţilor educative 

cuprinse în CAEN, CAER. 

semestrial  

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea evaluării elevilor în conformitate cu 

reglementările actuale. 

Măsuri pentru  individualizarea educației, 

centrată pe nevoile și aspirațiile celui care învață 

și pe specificul fiecărei comunități de învățare. 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea condiţiilor materiale si de natură 

organizatorică necesare desfăşurării examenelor 

naţionale si a concursurilor şcolare. 

anual  

Monitorizarea aplicării standardelor şi criteriilor 

de evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ. 

semestrial  

Organizarea examenelor naţionale pentru elevi: 

evaluări pe parcurs, testarea de tip PISA,TALIS 

evaluarea competenţelor la clasele a II- a, a IV-a,  

a VI- a, evaluarea naţională, examenul de 

bacalaureat, examenul de atestare profesională, 

admiterea în liceu; înscrierea elevilor în vederea 

anual  
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Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuării studiilor (simulări, sprijin suplimentar 

acordat elevilor în pregătirea personală, 

informarea elevilor şi părinţilor). 

Elaborarea unor analize comparative între 

rezultatele obţinute de către elevi la clasă şi notele 

obţinute la examenele naţionale precum şi a unor 

analize ale progresului realizat pe un ciclu de 

învăţământ. Valorificarea evaluărilor naționale și a 

evaluărilor curente, în vederea realizării 

intervențiilor remediale pentru asigurarea 

progresului școlar. 

semestrial  

Dezvoltarea unui sistem de identificare a ariilor de 

performanță ale elevilor (ex. identificarea 

talentelor în sport, artă, șah, abilități practice etc.) 

și de sprijinire a celor cu abilități și talente 

deosebite pentru a atinge excelența. 

anual  

13. Creșterea calității actului educațional. Monitorizarea activităţii şi consilierea cadrelor 

didactice debutante. Organizarea de mentorate 

pentru angajații debutanți. 

semestrial  

Formarea cadrelor didactice în acord cu 

arhitectura curriculară și pentru integrarea 

tehnologiei în procesul educațional. 

semestrial  

Monitorizarea, consilierea şi îndrumarea tuturor 

cadrelor didactice. Monitorizarea aplicării 

planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare 

la clasele pregătitoare. 

semestrial  

14. 

 

 

Digitalizarea procesului educațional și 

interconectarea bazelor de date. 

Monitorizarea gradului de utilizare a 

instrumentelor TIC în educație. 

semestrial  

Monitorizarea gradului de utilizare a materialelor semestrial  
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Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

 

 

educaționale digitale, a capabilității de a realiza 

educație la distanță, în context pandemic. 

Realizarea, actualizarea și conservarea  bazelor de 

date educaționale în contextul digitalizării la nivel 

județean și integrarea acestora la nivel național.  

semestrial  

Introducerea portofoliului educațional digital 

pentru actualizarea și monitorizarea Anul 2023ă a 

parcursului educațional al fiecărui copil și 

identificarea imediată a măsurilor remediale 

necesare, inclusiv din perspectiva activității 

extrașcolare. 

semestrial  

15. 

 

 

 

 

Dezvoltarea curriculumului local. 

 

 

 

Monitorizarea modului în care şcolile îşi 

elaborează oferta educaţională. 

anual  

Consilierea cadrelor didactice din perspectiva 

întocmirii şi implementării unui curs opţional. 

anual  

Monitorizarea gradului de parcurgere a 

programelor CDS şi CDL la clasă. 

anual  

16. 

 

 

 

 

 

Dobândirea, de către elevi, a competenţelor 

prevăzute de programele şcolare, îmbunătățirea 

competențelor digitale. 

 

 

Implementarea unor măsuri în vederea dezvoltării 

competenţelor de predare a cadrelor didactice 

centrate pe dezvoltarea de competenţe cheie, prin 

abordarea creativă a curriculumului naţional. 

semestrial  

Monitorizarea, prin inspecţia şcolară, a modului în 

care cadrele didactice organizează demersul 

didactic, în vederea formării competenţelor 

prevăzute de programele şcolare. 

semestrial  

Monitorizarea efectuării modulelor de practică în 

cadrul unităţilor de învăţământ profesional şi 

tehnic. 

Îmbunătățirea competențelor digitale atât pentru 

elevi. 

semestrial  
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Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

Îndrumarea cadrelor didactice pentru pregătirea 

elevilor în vederea susţinerii examenelor 

naţionale. 

semestrial  

17. 

 

 

 

Stimularea activităţii de performanţă a elevilor 

şi a cadrelor didactice. 

 

Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare, 

ale concursurilor de nivel local, judeţean şi 

interjudeţean şi ale concursurilor pe meserii. 

anual  

Sprijinirea unităţilor şcolare în pregătirea elevilor 

capabili de performanţe. 

semestrial  

Premierea elevilor şi a cadrelor didactice care au 

obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile 

şcolare. 

anual  

Selectarea şi nominalizarea elevilor şi a cadrelor 

didactice pentru premii oferite de autorităţile 

locale, de asociaţii profesionale, de parteneri 

economici. 

anual  

18. 

 

 

 

 

 

Creșterea procentului cadrelor didactice titulare. 

 

 

 

 

Prognozarea evoluţiei încadrărilor cu personal 

didactic pe discipline de învăţământ prin corelarea 

acesteia cu recensământul populaţiei şcolare. 

anual  

Comunicarea ritmică a informaţiilor legate de 

etapele mişcării de personal şi a cerinţelor acestor 

etape. 

anual  

Organizarea etapelor de mobilitate a personalului 

didactic. 

anual  

Organizarea concursului de ocupare a posturilor 

vacante în învăţământ. 

anual  

Organizarea examenului de obținere a definitivării 

în învățământ. 

anual  

19. 

 

 

Îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor de 

dezvoltare profesională a personalului didactic, 

didactic auxiliar şi a altor categorii de personal. 

Identificarea, prin inspecţia şcolară, a nevoilor de 

formare a cadrelor didactice şi a personalului 

didactic auxiliar. 

semestrial  
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Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea accesului la activităţile de 

perfecţionare/formare continuă a tuturor cadrelor 

didactice din judeţ. 

semestrial  

Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu 

opţiunile şi aptitudinile individuale ale cadrelor 

didactice, cu cerinţele pieţei muncii în educaţie, cu 

cerinţele reformei în educaţie, în contextul 

încurajării participării cadrelor didactice la 

procesul de formare profesională continuă. 

semestrial  

Evaluarea eficienţei si eficacităţii cursurilor de 

formare prin măsurarea impactului asupra calităţii 

actului educaţional. 

semestrial  

Organizarea si desfăşurarea activităţii seminariilor 

modulare de iniţiere şi formare profesională 

continuă; constituirea unor module flexibile de 

pregătire psihopedagogică a cadrelor necalificate 

sau în curs de calificare cu deosebire din zonele 

defavorizate social şi geografic, conform ofertei 

de programe a ISJ/ CCD şi programului de iniţiere 

şi formare continuă pentru anul 2021- 2022. 

semestrial  

Implicarea şcolilor în dezvoltarea de programe 

privind formarea adulţilor. 

anual  

Colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior 

în vederea creşterii nivelului calităţii activităţii de 

formare iniţială a viitoarelor cadre didactice. 

semestrial  

20. Crearea cadrului instituţional şi financiar de 

implementare a proiectelor celor 6 piloni: 

tranziţie verde; transformare digitală; dezvoltare 

educațională sustenabilă şi incluzivă; coeziune 

socială; sănătate şi rezilienţă instituţională; 

Realizarea de programe de formare dedicate 

părinţilor în vederea exercitării corecte a calităţii 

lor de principali parteneri educaţionali. 

semestrial  

Derularea de activităţi extracurriculare menite să 

dezvolte spiritul civic, responsabilitatea şi 

semestrial  
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Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

copii, tineri, educaţie şi competenţe. abilităţile de bună convieţuire. 

Identificarea unităţilor şcolare care pot oferi 

programe educaţionale după orele de curs. 

semestrial  

21. Creșterea ratei de participare a adulților la 

programe de formare.  

Sprijinirea şcolilor din mediul rural şi urban 

pentru antrenarea cadrelor didactice în programele 

de formare. 

semestrial  

Organizarea in parteneriat cu Casa Corpului 

Didactic Galați de programe de formare pentru 

cadre didactice și părinți. 

semestrial  

22. 

 

 

 

 

 

Operaţionalizarea şi implementarea Proiectului 

"România educată" inclus în Strategia Naţională 

de Apărare a Ţării.  Pregătirea sistemului de 

învăţământ pe următoarele cinci paliere: 

conectivitate generalizată, echipamente 

electronice pentru toţi beneficiarii sistemului de 

educaţie, adecvate nivelului de învăţământ, 

conţinut digital pentru toate disciplinele şi toate 

nivelurile, formare a tuturor cadrelor didactice 

pentru pedagogie digitală, platforme de evaluare 

dedicate şi securizate.  

Implementarea proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă de tip  POC, POIM etc. 

anual  

Derularea de proiecte în mediul educaţional 

preuniversitar care să conducă la stimularea 

producerii de material didactic cu conținut digital 

anual  

Derularea de activități sustenabile pentru 

proiectele POSDRU finalizate. 

semestrial  

Atragerea de finanţări nerambursabile prin 

proiecte de tip POCU. 

semestrial  

Crearea și utilizarea prin intermediul proiectelor a 

exemplelor de bună practică privind realizarea de 

platforme pentru evaluarea elevilor și adulților. 

Valorificarea rezultatelor şi a produselor 

proiectelor. 

semestrial  

23. 

 

 

 

 

 

Identificarea şi implicarea agenţilor economici 

locali şi regionali în elaborarea PRAI, PLAI şi a 

ofertei educaţionale a unităţilor de învăţământ 

profesional şi tehnic. 

 

 

Sprijinirea şcolilor în încheierea de contracte de 

colaborare cu agenţii economici beneficiari ai 

serviciilor de formare profesională iniţială în 

vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare a 

pregătirii practice a elevilor. 

semestrial  

Sprijinirea demersului unităţilor de învăţământ de semestrial  
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Nr. 

Crt. 
 

Obiectivul 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

 

Termen de realizare 

 

Observaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a-și adapta oferta educaţională în domeniul tehnic 

şi profesional în conformitate cu nivelul de 

performanţă, exigenţă şi competenţă descris de 

Cadrul European al Calificărilor (EQF), pentru 

nivelurile 1-4 EQF. 

Monitorizarea capacităţii unităţilor de învăţământ 

de a-şi adapta oferta educaţională la cererea de pe 

piaţa muncii. 

semestrial  

Promovarea de proiecte educaţionale dedicate 

formării şi promovării culturii antreprenoriale 

inovative. 

semestrial  

Consilierea directorilor şi a membrilor comisiilor 

CEAC în vederea evaluării interne şi externe a 

unităţilor de învăţământ. 

anual 

 

 

Consilierea unităţilor şcolare în vederea întocmirii 

documentelor de autorizare sau acreditare a unor 

noi calificări. 

anual  

Implicarea partenerilor sociali în elaborarea ofertei 

educaţionale pe termen lung şi scurt. 

semestrial  

 Total obiective – 23   Total acţiuni - 82   
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8. MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITÃŢII SOCIALE  

8.1. Agenţia Judeţeană pentru Plãţi şi Inspecţie Socialã Galaţi  

Nr. 

crt 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor curinse in 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observatii 

1. Asigurarea  echilibrului economico-financiar al 

persoanelor/familiilor/serviciilor sociale prin 

plata beneficiilor de asistentă sociala si a 

programelor  de servicii sociale. 

Organizarea si asigurarea serviciilor de evidenta, 

stabilire drepturi, modificare/ suspendare/ reluare/ 

încetare a drepturilor de  beneficii de asistenta 

sociala.  

Anul 2023  

Verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate 

privind stabilirea drepturilor la beneficii de 

asistenta sociala. 

Stabilirea drepturilor la beneficii de asistenta 

sociala precum ICC, ASC,ASF, VMG, HIV 

SIDA, PLASAMENT, REFUGIATI, 

INCALZIRE,  modificarea/suspendarea/reluarea 

acestora, inclusiv a celor acordate in baza 

reglementarilor comunitare privind regimurile de 

securitate sociala, in conformitate cu prevederile 

legale.  

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli buget 

asistenţă socială. 

Execuţia  bugetului de venituri si cheltuieli  buget 

asistenţă socială. 

Organizarea si exercitarea controlul financiar 

preventiv propriu  buget asistenţă socială. 

Întocmirea situaţiilor financiare lunare, 

trimestriale şi anuale  buget asistenţă socială . 

Acordarea de subventii asociatiilor si fundatiilor 

2. Fundamentarea necesarului de credite bugetare 

pe subcapitole de cheltuieli  pentru plata 

Centralizarea documentelor contabile.  Anul 2023  

Întocmirea necesarului de fonduri bugetare. 
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Nr. 

crt 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor curinse in 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observatii 

beneficiilor de asistenţă socială  si a 

programelor de servicii sociale. 

3. Administrarea şi monitorizarea 

corespunzătoare a modului în care sunt 

cheltuite sumele alocate de la bugetul de stat 

pentru plata beneficiilor de asistentă socială si a 

programelor de servicii sociale. 

Întocmirea documentelor de debit . Anul 2023  

Comunicarea către ANAF a debitorilor. 

4. Optimizarea modului de utilizare a fondurilor 

alocate pentru plăţi - beneficii sociale si  a 

programelor de  servicii sociale . 

Plata drepturilor de beneficii de asistentă socială si 

a programelor de servicii sociale. 

Lunar  

5. Creşterea eficienţei privind acordarea 

beneficiilor de asistenţă socială printr-o bună 

gestionare a sistemului informatic. 

Asigurarea mentenantei aplicatiei SAFIR Lunar  

Executarea verificărilor încrucisate cu baze de 

date externe privind corectitudinea acordării 

drepturilor. 

Lunar  

Monitorizarea sistemului informatic.  Lunar  

6. Monitorizarea modului de acordare/recuperare 

a sumelor pentru plata beneficiilor de asistentă 

socială si a programelor de servicii sociale în 

vederea combaterii erorii, fraudei si coruptiei. 

Elaborarea planului de control. Anul 2023  

Realizarea controlului. 

Monitorizarea măsurilor dispuse. 

Efectuarea de analize şi rapoarte cu privire la 

beneficiile de asistenţă socială. 

Identificarea situatiilor în care s-au efectuat plăti 

necuvenite solicitantilor. 

Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plătilor 

necuvenite.  

Recuperarea debitelor în casate necuvenit. 

7. Exercitarea controlului aplicării unitare a 

prevederilor  Regulamentelor Europene, al 

modului de asigurare, administrare si 

gestionare a beneficiilor familiale acordate 

Gestionarea eficientă a schimbului de date cu 

institutiile din alte State Membre si monitorizarea 

aplicării unitare a prevederilor legale în vederea 

stabilirii dreptului la beneficii familiale. 

Anul 2023 
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Nr. 

crt 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor curinse in 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observatii 

conform regulilor de coordonare. Reglementeaza activitatea de comunicare de 

informatii către institutiile de legătură din alte 

state membre U.E. 

  

Gestionarea schimbului electronic de date cu 

institutiile  de legătură din alte state membre U.E. 

Prevenirea fraudei  prin încasarea de beneficii 

familiale de acelasi tip în doua sau mai multe State 

Membre. 

Monitorizarea drepturilor stabilite pentru lucrătorii 

migranţi, precum şi a plăţilor efectuate. 

Recuperarea sumelor acordate cu titlul de 

beneficii familiale de la instituţiile competente din 

alte state membre, ca urmare a efectuării unor plăţi 

necuvenite de către agenţiile teritoriale. 

8. Organizarea si desfasurarea activitatii 

financiar-contabile în conformitate cu 

dispozitiile legale 

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli buget 

propriu.  

Anul 2023  

Execuţia  bugetului de venituri si cheltuieli. 

buget propriu.  

Organizarea si exercitarea controlul financiar 

preventiv propriu buget propriu. 

Întocmirea situaţiilor financiare lunare, 

trimestriale şi anuale buget propriu. 

9. Evaluarea si monitorizarea modului de aplicare 

şi respectare a reglementărilor ce privesc modul 

de asigurare, administrare şi gestionare a 

beneficiilor de asistenţă socială 

Realizarea campaniilor tematice.  Anul 2023 Realizarea 

campaniilor 

tematice  

precum si 

perioada de 

desfasurare 

sunt 

prevazute in 

Realizarea inspectiilor inopinate. 

Extragere date pe câmpurile de control inopinat 

(autosesizări) si cele din afara câmpurilor de 

control (IT) . 

Monitorizarea măsurilor dispuse. 

Sprijin IT pntru colectarea si centralizarea datelor 

rezultate din campanie. 
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Nr. 

crt 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor curinse in 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observatii 

Stabilirea raspunderii juridice a persoanelor 

vinovate si sesizarea organelor de urmarire penala 

competente. 

planul anual 

de inspectie 

10. Evaluarea si monitorizarea modului de aplicare 

şi respectare a reglementărilor ce privesc modul 

de asigurare, administrare şi gestionare a 

serviciilor sociale pe baza standardelor de 

calitate şi de cost 

Evaluarea calitătii serviciilor sociale.  Anul 2023  

Planificarea evaluării.  

Evaluarea îndeplinirii standardelor de calitate. 

Dispunere de măsuri de remediere (după caz). 

Notificare servicii de acreditare din cadrul 

ministerului/ANPD/ANPDCA/ANES. 

Monitorizarea serviciilor sociale:  

Controlul serviciilor licentiate privind respectarea 

calitătii serviciilor conform normelor în vigoare. 

Controlul serviciilor sociale. 

Realizarea de campanii de informare tematice. 

Realizare controale inopinate. 

Realizarea activitătilor de consiliere la entitătile 

controlate/monitorizate. 

SuSuprapunerea beneficiilor si verificarea datei 

decesului. 

11. Asigurarea cadrului juridic instituţional necesar 

atingerii obiectivelor instituţiei 

Consilierea în vederea aplicării unitare a 

prevederilor legale din domeniul propriu de 

activitate. 

Anul  2023  

Consilierea în vederea aplicării unitare a 

prevederilor legale din domeniul beneficiilor  de 

asistenţă socială. 

Avizarea pentru legalitate a documentelor emise 

de catre directorul executiv cu privire la activitatea 

instituţiei. 

Avizarea pentru legalitate a documentelor care 

deschid un drept la beneficii de asistenţă socială. 
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Nr. 

crt 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor curinse in 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observatii 

12. Analiza documentatiei depuse de entitati in 

vederea autorizarii ca furnizor de formare 

profesionala 

Asigurarea îndrumării metodologice pentru 

aplicarea actelor normative din domeniul 

autorizării furnizorilor de formare profesională a 

adultilor.  

Anul 2023  

Verificarea completitudinii dosarului si a 

valabilitătii documentelor conform OG 129/2000. 

Gestionarea bazei de date privind activitatea 

secretariatului tehnic. 

Asigurarea desfăsurării activitătii furnizorilor în 

conditiile normelor legale. 

 Total obiective:12 Total acţiuni:58   

 

8.2. Agenţia Judeţeanã pentru Ocuparea Forţei de Muncã Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observaţii 

1. Incadrarea unui numar de 3850  

persoane, pana la sfarsitul anului 

2023, conform Programului pentru 

ocuparea fortei de munca aferent 

anului 2023 

Acordarea de servicii de informare si 

consiliere profesionala  integrate 

Anul  2023 La elaborarea Programului de Ocupare 

a Fortei de Munca sunt avute in vedere 

facilitatile acordate atat angajatorilor, 

cat si persoanelor aflate in cautarea unui 

loc de munca, potrivit prevederilor 

Legii 76/2002 privind sistemul 

asigurarilor pentru somaj si stimularea 

ocuparii fortei de munca, actualizata, 

(incadrare someri cu varsta peste 45 ani, 

unici intretinatori, persoane care mai au 

5 ani pana la pensie, persoane cu 

handicap, incadrare absolventi,  

acordare de prime la incadrarea in 

Acordarea de servicii de mediere tuturor 

somerilor noi inregistrati in evidenta AJOFM 

Galati;  

Organizarea de sesiuni de mediere cu agenti 

economici importanti din judetul Galati, in 

vederea recrutarii de persoane interesate de 

ocuparea locurilor de munca vacante;  

Mediatizarea facilitatilor, stimulentelor 

financiare acordate la incadrarea in munca, in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare; 
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munca, acordarea de alocatii pentru 

somerii care se incadreaza in munca 

inainte de expirarea somajului). 

2. Derularea Programului special de 

Ocupare pentru anul 2023 in 3 

localitati  din mediul rural (Gohor, 

Munteni, Tuluceşti) 

Mediatizare cu privire la subventionarea 

locurilor de munca, prin acordarea de 

subventii angajatorilor, conform prevederilor 

Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor 

pentru somaj si stimularea ocuparii, cu 

modificarile si completarile ulterioare ( prin 

comunicate de presa, informari transmise 

angajatorilor, afisaj la sediul agentiei, 

actualizare site institutie);  

Anul 2023 Pentru realizarea acestui obiectiv 

consilierii AJOFM Galati  vor colabora 

cu persoane şi institutii abilitate 

(autoritati locale, angajatori, organizatii 

neguvernamentale) pentru a veni in 

sprijinul clientilor cu dificultăţi de 

integrare. 

Se vor face toate  demersurile necesare 

pentru a asigura accesul fara nici un fel 

de discriminare al clientilor la toate 

categoriile de servicii de informare, 

consiliere si orientare. 

Pentru anul 2023 s-a stabilit incadrarea 

unui numar de 45 persoane prin 

derularea acestui program special de 

ocupare (cate 15 persoane in fiecare din 

cele 3 localitati). 

 

Mediatizarea categoriilor de prime acordate 

somerilor la incadrarea in munca;  

Acordarea de masuri proactive de ocupare 

precum informarea  si consiliere profesionala, 

medierea, formarea profesionala;  

Incheierea de acorduri de integrare in munca  

cu somerii de lunga durata eligibili 

(majoritatea beneficiari de venit minim 

garantat); 

3. Cresterea sanselor de ocupare si de 

incluziune sociala pentru un numar 

de 30  persoane de etnie roma -

categorie de persoane care se 

confrunta cu reale dificultati la 

incadrarea in munca 

Furnizarea de pachete personalizate  de 

mãsuri active de ocupare în comunitãţi cu 

numar mare de persoane de etnie roma;  

Anul  2023 Pentru realizarea acestui obiectiv 

consilierii AJOFM Galati  vor colabora 

cu persoane şi institutii abilitate 

(autoritati locale, inspectorat scolar 

judetean, reprezentant etnici romi in 

Institutia Prefectului, angajatori) , 

pentru a asigura si dezvolta programe 

speciale de sprijin clientilor cu 

dificultăţi de integrare. 

Se vor face toate  demersurile necesare 

pentru a asigura accesul fara nici un fel 

de discriminare al clientilor la toate 

Acordarea de servicii de informare si 

consiliere profesionala  individualizate 

persoanelor de etnie roma  inregistrate in 

evidenta agentiei;  

Optimizarea procesului de informare si 

consiliere profesionala, revizuirea si 

completarea procedurilor  de informare 

consiliere; 
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8.3.Inspectoratul Teritorial de Muncã Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observaţii 

1 Identificarea şi combaterea muncii 

nedeclarate şi subdeclarate şi luarea 

măsurilor ce se impun pentru 

determinarea respectării de către 

angajatori  a prevederilor legale în 

domeniul relaţiilor de muncă, 

creşterea gradului de conştientizare a 

angajatorilor şi a angajaţilor în ceea 

ce priveşte necesitatea respectării 

prevederilor legale în domeniul 

relaţiilor de muncă. 

Acţiuni de verificare a angajatorilor cu privire la modul de 

respectare a prevederilor legale referitoare la încheierea, 

modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale 

de muncă . 

Trimestrul I-IV 

Participanţi la 

campanie: 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, 

agenţi economici 

Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de 

muncă nedeclarată şi subdeclarată în domenii susceptibile 

utilizării frecvente a acesteia: construcții, protecție și pază, 

service auto, depozite, comerț, restaurant, baruri și alte activități 

de servire a băuturilor, hoteluri și facilități cazare, activități de 

jocuri de noroc și pariuri, închirieri de transportoare și trotinete 

electrice, etc) 

categoriile de servicii de informare, 

consiliere si orientare.  

4. Derularea Programului special de 

Ocupare in localitati  cu numar mare 

de etnici romi pentru anul 2023 in 3 

localitati  din judetul Galati  

(Frumuşiţa, Iveşti, Movileni) 

Desfãşurarea de acţiuni de mediere  în 

localitãţi cu numãr mare de şomeri de etnie 

romã ( prezentarea ofertelor de locuri de 

munca vacante si conditiilor de ocupare a 

acestora);   

Pentru anul 2023 s-a stabilit incadrarea 

unui numar de 15 persoane prin 

derularea acestui program special de 

ocupare (cate 5 persoane  de etnie roma 

in fiecare din cele 3 localitati). 

 

Implicarea în organizarea de acţiuni de 

mediatizare pentru persoanele care se reîntorc 

în educaţie prin programe de tipul “A doua 

sansa”; 

 Total obiective : 4 Total acţiuni:13   
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observaţii 

2 Identificarea angajatorilor care nu 

respectă prevederile HG nr 905/2017 

privind registrul general de evdenţă a 

salariaţilor şi determinarea acestora 

să respecte termenele de înregistrare 

şi transmitere REVISAL la 

inspectoratul teritorial de muncă în a 

cărui rază teritorială îşi are 

angajatorul sediul social 

Acțiuni de verificare a angajatorilor cu privire la modului în 

care este organizată și se derulează activitatea referitoare la 

completarea şi transmiterea în registrul general de evidență a 

salariaților . 

Trimestrul I-IV 

Participanţi la 

campanie : 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, 

agenţi economici, 

prestatori de servicii Acţiuni de informare a angajatorilor cu privire la registrul 

general de evidenţă a salariaţilor. 

3 Identificarea cazurilor de 

nerespectare a condiţiilor de 

funcţionare şi a procedurii de 

înregistrare, de către persoanele 

juridice care îşi desfăşoară activitatea 

pe teritoriul României ca agenţi de 

plasare a forţei de muncă în 

străinătate, diminuarea consecinţelor 

sociale şi economice negative care 

derivă din nerespectarea de către 

agenţii de plasare a forţei de muncă a 

prevederilor legale în domeniu 

Acțiuni de verificare a modului în care angajatorii autorizaţi în 

baza Legii nr. 156/2000 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, respectă prevederile legale referitoare la  

protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.  

Trimestrul I-IV Participanţi la 

campanie : 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, 

agenţi economici Campanie națională pentru verificarea respectării prevederilor 

legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de 

înregistrare a agenților de plasare forță de muncă în străinătate, 

potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români 

care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

4 Verificarea modului de respectare de 

către beneficiarI ai prevederilor Legii 

nr. 52/2011 privind exercitarea unor 

activităţi cu caracter ocazional 

desfăşurate de zilieri, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi a 

normelor de aplicare a acesteia 

Campanie privind verificarea modului de respectare de către 

angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea 

unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare 

a acesteia precum și a modului în care se derulează activitatea 

de înregistrare a zilierilor în registrul electronic de evidență a 

zilierilor. 

Trimestrul  III 

 

 

 

 

 

 

Participanţi la 

campanie: 

Inspectoratul  

Teritorial de Muncă, 

beneficiari ai 

prevederilor Legii nr. 

52/2011 cu 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observaţii 

Acțiune de informare și conștientizare cu privire la  modul în 

care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în 

registrul electronic de evidență a zilierilor conform prevederilor 

Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 

ocazional desfăşurate de zilieri, modificată şi completată. 

modificările şi 

completările ulterioare 

5 Verificarea  respectării de către 

angajatori a prevederilor Legii 

nr.367/2022 a dialogului social. 

Acțiune de verificare și informare a angajatorilor cu privire la 

aplicarea prevederilor Legii nr.367/2022 a dialogului social. 

Trimestrele I - IV Participanţi la 

campanie: 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, 

angajatori cu număr 

de minim 10  salariaţi 

6 

 

Garantarea unui mediu de lucru sigur 

și sănătos pentru angajații din 

Uniunea Europeană 

Organizarea și desfãșurarea Sãptãmânii Europene de Securitate 

și Sãnãtate în Muncã – Securitatea și sănătatea în muncă în era 

digitală, sub egida Agenției Europene pentru Securitate și 

Sãnãtate în Muncã 

Trimestrele 

III - IV 

Participanţi la 

campanie: 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, 

agenţi economici, 

servicii externe de 

prevenire şi protecţie 

7 Implementarea măsurilor necesare 

pentru asigurarea securității și 

protecția lucrătorilor care își 

desfășoară activitatea în domeniul 

construcţiilor 

Campanie naționalã de verificare a modului de respectare a 

cerințelor minime de securitate și sãnãtate în muncã la lucrãrile 

din domeniul construcțiilor – cod. CAEN 41, 42, 43. 

Trimestrele I-IV Participanţi la 

campanie: 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, 

agenţi economici, 

servicii externe de 

prevenire şi protecţie 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observaţii 

8. Verificarea implementării și 

respectării măsurilor de asigurare a 

sănătății și securității în muncă de 

către angajatorii care desfășoară 

activități portuare, care utilizează 

echipamente și macarale portuare 

Acțiune de control privind verificarea respectării cerințelor 

minime de securitate și sănătate în muncă în activitățile care 

implică folosirea macaralelor portuare Trimestrele 

II - III 

Participanţi la 

campanie: 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncã, 

Inspectoratul Școlar 

Județean 

9 Acţiune de verificare şi control a 

respectării prevederilor ssm în 

domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de 

cazare (Cod CAEN 55) şi restaurante 

şi alte activităţi de servicii de 

alimentaţie 

(Cod CAEN 56) 

 

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a 

angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării 

prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Trimestrele  

I - III 

Participanţi la 

campanie: 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, 

agenţi economici 

10 Identificarea şi verificarea agenţilor 

economici care desfăşoară activităţi 

de deţinere, transport, manipulare, 

depozitare şi comercializare a 

articolelor pirotehnice privind 

respectarea prevederilor legale în 

vigoare 

Acțiune de control pentru verificarea modului în care se 

respectã  prevederile legale la comercializarea articolelor 

pirotehnice. 
Trimestrul 

IV 

Participanţi la 

campanie: 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, 

agenţi economici. 

11 Monitorizarea respectării prevederilor 

legale privind prevenirea riscurilor 

profesionale în întreprinderi mici, 

precum şi cu privire la măsurile de 

prevenire şi protecţie aplicate 

Acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de 

muncã din întreprinderi mici (10 - 49 lucrãtori). 

Trimestrele I-IV  

 

Participanţi la 

campanie: 

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, 

agenţi economici, 

servicii externe de 

prevenire şi protecţie 

 Total obiective: 11 Total acţiuni: 15   
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8.4.Casa Judeţeanã de Pensii Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

1 Asigurarea unui serviciu public stabil, 

profesionist, transparent, eficient şi 

imparţial în interesul cetăţenilor  

 

Îmbunătăţirea performanţelor activităţii caselor teritoriale de 

pensii. 

Anul 2023 

 

 

Creșterea calității serviciilor oferite beneficiarilor sistemului 

public de pensii 

Anul 2023 

 

 

Îmbunătăţirea sistemului de comunicare cu beneficiarii și cu 

reprezentanții mass-media, pentru asigurarea unei imagini 

obiective a activității instituției. 

Anul 2023 

 

 

Informarea, în domeniul propriu de competenţă, a 

persoanelor interesate cu privire la drepturile şi obligaţiile ce 

le revin, în aplicarea regulamentelor europene de coordonare 

a sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale 

de securitate socială la care România este parte. 

 

Anul 2023 

 

 

Dezvoltarea  unui sistem eficient și transparent de asigurare 

la accidente de muncă şi boli profesionale.  

Anul 2023 

 

 

Eficientizarea activităţii de Monitorizarea evoluţiei 

incidenţei şi prevalenţei.  

Anul 2023 

 

 

Creșterea calității serviciilor oferite de Cabinetele de 

expertiză medicală.  

Anul 2023 

 

 

Creșterea capacității administrative și 

digitalizarea/evaluarea dosarelor de pensii.  

Anul 2023 

 

 

2 Simplificare operațională 

 

Exploatarea sistemului informatic integrat,  în vederea 

furnizării unor servicii publice electronice  de calitate 

asiguraţilor din sistemul public de pensii. 

Anul 2023 

 

 

Reducerea numărului de contestații formulate împotriva 

deciziilor de pensii  şi ale drepturilor prevăzute de legi 

speciale. 

Anul 2023 
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3 

 

Implementarea si imbunătăţirea cadrului 

legal  

 

Aplicarea unitară a legislaţiei specifice Anul 2023  

Aplicarea, în domeniul propriu de competenţă, a 

regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de 

securitate socială nr. 883/2004, 987/2009, 1408/71, 574/72 

și a acordurilor bilaterale de securitate socială la nivel de 

CNPP şi CTP. Determinarea legislaţiei de securitate socială 

aplicabilă lucrătorilor migranţi, respectiv acordarea 

drepturilor de asigurare la accidente de muncă şi boli 

profesionale lucrătorilor migranţi 

Anul 2023 

 

 

Implementarea Regulamentului european nr. 679/2016 

privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 

95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor).               

Anul 2023 

 

 

Aplicarea legislaţiei europene în domeniul de competenţă.   

4 Prevenirea riscurilor şi cauzelor de 

vulnerabilitate ale sistemului de stabilire 

şi plată a pensiilor 

 

 

 

Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate (posibile erori, 

posibilitatea existenţei în plată, în paralel, a mai multor  

dosare de pensii, identificarea plăţilor necuvenite de pensii 

anticipate, anticipate parţial, de invaliditate sau de urmaş, 

plăţi nelegale de asigurări sociale sau introducerea eronată a 

CNP)  

Anul 2023 

 

 

Monitorizarea cazurilor de incompatibilitate rezultate din 

depunerea declarațiilor nominale de către angajatori 

(posibile erori, posibilitatea ca o persoană să fie declarată de 

doi angajatori sau entități asimilate angajatorului ca fiind în 

două stări care sunt incompatibile ex. șomaj cu venituri de 

natură salarială). 

Anul 2023 

 

 

Verificarea şi soluționarea neconcordanţelor constatate 

urmare a analizării situaţiilor lunare cu cazurile de posibile 

neconcordanţe identificate la plata în sistem centralizat a 

drepturilor de asigurări sociale, conform Ordinului 

356/IC/2015, Ordinului 357/IC/2015, Ordinului 

Lunar  
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9. MINISTERUL CULTURII  

9.1 Direcţia Judeţeanã pentru Culturã Galaţi  

373/IC/2015. 

 

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial, la nivelul CTP. 

Anul 2023 

 

 

5 Gestionarea eficientă a resurselor 

alocate sistemului public de pensii și 

sistemului de asigurare la accidente de 

muncă și boli profesionale  

 

Reducerea cheltuielilor bugetare cu transmiterea şi plata 

pensiilor şi a altor drepturi de asigurari sociale. 

 

Anul 2023 

 

 

Asigurarea resurselor necesare funcţionării sistemului 

public de pensii și al sistemului de asigurare pentru 

accidente de muncă și boli profesionale.  

Anul 2023 

 

 

Optimizarea cheltuielilor  Anul 2023 

 

 

Aplicarea prevederilor art.181(3) din Lg.263/2010 şi a 

Ordinului MMJS/MF 2424/1723/2018 

 

Anul 2023  

  Recuperarea prejudiciilor constat ate la nivelul CTP, prin 

promovarea acțiunilor în instanțele de judecată. 

Anul 2023 

 

 

 Total obiective : 5 Total acţiuni:23   

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

1. Monumente istorice şi zone protejate Eliberarea obligaţiilor de folosinţă a monumentelor 

istorice ;  

Anul 2023  

Avize acordate în baza Legii 422/2001 pentru 

intervenţii la monumentele istorice, în zona de 

protecţie a monumentelor istorice sau în zone 

construite protejate;  

Anul 2023  
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- Controlul intervenţiilor efectuate la monumentele 

istorice / zone de protecţie / zone construite protejate;  

Anul 2023  

- Documentaţii de urbanism înregistrate şi analizate;  Anul 2023  

- Avize acordate pentru PUG, PUZ, PUD-uri (şi 

regulamentul local aferent acestora) referitoare la 

monumente istorice / zone de protecţie / zone 

construite protejate – monumente categoria B;  

Anul 2023  

- Avize acordate pentru PUD-uri şi proiecte de 

execuţie în zone de protecţie / zone construite 

protejate – monumente categoria A;  

Anul 2023  

- Avize acordate pentru documentaţii tehnice 

referitoare la monumente istorice – categoria B, zone 

de protecţie şi zone construite protejate – monumente 

categoria B;  

Anul 2023  

- Avize acordate pentru documentaţii privind 

lucrările de întreţinere şi reparaţii curente – 

monumente categoria A;  

 

Anul 2023  

- Acorduri scrise/comunicări emise/redactate  în 

condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, în conformitate  cu OMC nr. 

3037 din 20 iulie 2020 pentru aprobarea procedurii 

privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului 

scris;  

Anul 2023  

- Solicitarea consultanței de specialitate în ceea ce 

privește monumentele istorice - tema consultării;  

Anul 2023  

- Monumentele istorice/imobile din zone protejate 

pentru care s-a solicitat exercitarea dreptului de 

preempţiune;  

Anul 2023  

- Verificarea respectării obligaţiilor 

proprietarilor/administratorilor de monumente şi ale 

autorităţilor administraţiei publice locale;  

Anul 2023  

file:///C:/Users/Cultura/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp198270/00077704.htm
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- Controlul respectării obligaţiilor de plată pentru 

serviciile şi produsele din categoria celor prevăzute la 

art. 51 alin. (3) din Legea 422/2001 republicată, în 

cuntumul timbrului monumentelor istorice  

Anul 2023  

- Colaborări, corespondenţe cu alte instituţii şi 

autorităţi privind protejarea şi promovarea 

patrimoniului cultural imobil; 

Anul 2023  

2. Arheologie - Controlul respectării autorizaţiilor de 

cercetare/săpătură arheologică, a Regulamentului 

săpăturilor arheologice din Romania şi a 

Standardelor şi procedurilor arheologice în unitatea 

administrativ-teritorială de competenţă; 

 

Anul 2023 

 

 

- Documentaţii analizate în vederea avizării lucrărilor 

ce urmeaza a fi efectuate în zonele cu patrimoniu 

arheologic;  

Anul 2023 

 

 

- Verificarea și gestiunea situațiilor în care au apărut 

zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător;  

Anul 2023 

 

 

- Acte cu caracter administrativ emise în temeiul  art. 

5, alin. 3, 5, art. 6, alin. 5 din L. 43 / 2001; OMC 

2518/2007 de aprobare a Metodologiei de aplicare a 

procedurii de descarcare de sarcină arheologică, art. 

19-24; art. 5 din Ordinul ANRS nr. 125/2011; art. 11 

din Legea minelor nr. 85 din 18 martie 2003;  

Anul 2023 

 

 

- Avize specifice acordate în baza Legii 17/2014;  Anul 2023 

 

 

- Corespondenţă pentru intervenţii în zone de 

patrimoniu arheologic; 

Anul 2023 

 

 

3. 

 

Patrimoniul cultural mobil şi imaterial - Gestionarea descoperirilor de bunuri arheologice, 

epigrafice, numismatice, paleontologice sau 

geologice, cu caracter întâmplător;  

Anul 2023 

 

 

- Monitorizarea stării de conservare, evidenţă şi 

securitate a bunurilor culturale mobile clasate;  

Anul 2023 
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- Controlul/verificarea respectării obligațiilor ce revin 

operatorilor economici autorizați să comercializeze 

bunuri culturale mobile;  

Anul 2023 

 

 

- Certificate de export eliberate / consiliere privind 

exportul bunurilor culturale mobile;  

Anul 2023 

 

 

- Solicitări de acreditare a muzeelor şi/sau colecţiilor 

publice;  

Anul 2023 

 

 

- Colaborări cu autoritățile publice locale și centrale, 

precum şi cu persoane fizice şi juridice de drept 

privat, în activitatea de protejare a patrimoniului 

cultural mobil şi imaterial; 

Anul 2023 

 

 

4. Monumente  

de for public 

Controale, inspecţii, evidenţă, monitorizare: stare de 

conservare, punere în valoare;  

Anul 2023 

 

 

Corespondenţă, respectarea legislaţiei privind 

amplasarea şi intervenţiile asupra monumentelor de 

for public de pe raza judeţului Galaţi. 

Anul 2023 

 

 

5. Transparența și comunicarea activității în 

comunitate 

- Comunicarea prin intermediul mass media locală / 

județeană / națională a activității;  

Anul 2023 

 

 

- Adresa paginii web: www.djcgl.ro Anul 2023  

- Solicitări în baza Legii 544. La cerere  

6. Proiecte şi colaborări cu alte instituţii şi 

autorităţi 

Proiecte culturale proprii şi în parteneriat; 

Inspecţia de Stat în Construcţii; 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi; 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă; 

Primării; 

CJGL; 

Prefectură; 

 Instituţii de cultură. 

Anul 2023 

 

 

 Total obiective : 6 Total acţiuni: 40   

http://www.djcgl.ro/
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10. MINISTERUL CERCETÃRII, INOVÃRII ŞI DIGITALIZÃRII  

           10.1 Direcţia Judeţeanã de Statisticã Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

1. Asigurarea informaţiilor statistice oficiale 

corespunzător nevoilor nationale şi Sistemului 

Statistic Naţional în convergenţă cu Programul 

Statistic European 

Colectarea datelor Conform termenelor 

stricte prevăzute în 

Graficul cercetărilor 

statistice infra-

anuale 2023 şi 

anuale 2022 

 

Acţiunile sunt specifice 

cercetãrilor statistice 

statistice anuale şi 

infraanuale, în următoarele 

domenii: - agricultură, 

silvicultură, mediu; 

- industrie, investiţii, 

construcţii; 

- comerţ interior şi 

exterior; 

- turism, transporturi; 

- cercetare-dezvoltare, 

inovare; 

- demografie, piaţa muncii; 

- nivel de trai,calitatea 

vieţii; 

- educaţie, cultură, 

-sănătate; 

- preţuri 

Procesarea datelor 

Validarea datelor 

Transmiterea datelor 

2. Standardizarea şi armonizarea cu normele 

europene a producţiei statistice şi metadatelor 

prin extinderea utilizării surselor administrative 

de date în toate domeniile statistice 

Colectarea datelor Conform termenelor 

stricte prevăzute în 

Graficul cercetărilor  

statistice infra-

anuale 2023 şi 

anuale 2022 

   

Acţiunile sunt specifice 

cercetarilor statistice 

statistice anuale şi 

infraanuale, în următoarele 

domenii: 

Procesarea datelor 

Validarea datelor 

Transmiterea datelor 



 

 

 

79 

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

- agricultură, silvicultură, 

mediu; 

- industrie, investiţii, 

construcţii; 

- comerţ interior şi 

exterior; 

- turism, transporturi; 

- cercetare-dezvoltare, 

inovare; 

- demografie, piaţa muncii; 

- nivel de trai,calitatea 

vieţii; 

- educaţie, cultură, 

-sănătate; 

- preţuri 

3. 

 

Creşterea gradului de satisfacere a necesităţilor 

tuturor utilizatorilor de statistici oficiale 

Colectarea datelor Conform termenelor 

stricte prevăzute în 

Graficul cercetărilor  

statistice infra-

anuale 2023 şi 

anuale 2022 

   

Actiunile sunt specifice 

cercetarilor statistice 

statistice anuale şi 

infraanuale, în următoarele 

domenii: 

- agricultură, silvicultură, 

mediu; 

- industrie, investiţii, 

construcţii; 

- comerţ interior şi 

exterior; 

- turism, transporturi; 

- cercetare-dezvoltare, 

inovare; 

Procesarea datelor 

Validarea datelor 

Transmiterea datelor 
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

- demografie, piaţa muncii; 

- nivel de trai,calitatea 

vieţii; 

- educaţie, cultură, 

-sănătate; 

- preţuri 

4. Recensământul General Agricol Diseminarea datelor in profil teritorial Trimestrul II 2023 Actiunea se concretizeaza 

prin aparitia publicatiei cu 

rezultatele finale la nivel 

de judet. 

5. Recensamantul Populatiei si Locuintelor Diseminarea datelor in profil teritorial Conform hotărârii 

nr.14/2023 a 

Comisiei Centrale 

pentru 

Recensământul 

Populaţiei şi 

Locuinţelor privind 

calendarul de 

diseminare al datelor 

Actiunea se concretizeaza 

prin comunicate de presa, 

dupa transmiterea 

comunicatelor INS cu date 

la nivel national. 

Total obiective :  5 Total acţiuni: 14   
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11. MINISTERUL SPORTULUI 

11.1. Direcţia Judeţeanã pentru Sport Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

1. Promovarea sportului de performanta Sustinerea activitatii sportivilor de performanta prin 

colaborarea cu structurile sportive din judet; 

Ianuarie-decembrie 

2023 

În limita bugetului 

aprobat 

Organizarea de concursuri specifice diferitelor discipline in 

parte – etape locale, judetene, concursuri interjudetene –

conform calendarului sportiv propriu institutiei;  

Acordarea de alimentatii de efort, vitamine/sustinatoare de 

efort precum si sustinerea unor stagii de pregatire, conform 

H.G.1447/2007;  

Indrumare din punct de vedere tehnico-metodic si de 

specialitate a structurilor sportive din judet 

2. Sportul pentru toti Organizarea a cat mai multe actiuni sportive pentru toate 

categoriile de varsta, in mediul urban si rural;  Ianuarie-decembrie 

2023 

În limita bugetului 

aprobat 

Sprijin logistic in vederea infiintarii de structuri sportive 

3. Intretinerea si functionarea bazei 

sportive 

Continuarea lucrarilor capitale la Bazinul „Olimpic” cu statia 

de filtre;  

Decembrie 2023 În limita bugetului 

aprobat 

Reparatii/igienizare la Complexul de Alimentatie si Cazare 

„Sport”, Complexul Sportiv „Dunarea”; 

Dotarea cu obiecte de inventar si mijloace fixe a  Complexului 

de Alimentatie si Cazare „Sport”; 

Lucrari de reparatii capitale la sala de atletism din cadrul 

Complexului Sportiv „Dunarea”; 
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12. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

12.1. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

1 Creșterea gradului de siguranță și protecție a 

cetățeanului prin protejarea persoanei și a 

patrimoniului 

Inițierea și implementarea la nivel local a unor 

programe/priecte/campanii destinate reducerii riscului 

de victimizare și de implicare în activități infracționale 

a populației.  

Anul 2023  

Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în 

cauzele penale ce au ca obiect infracțiunile contra 

patrimoniului. 

Anul 2023  

Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în 

cauzele penale privind infracţiuni de mare violenţă. 

Anul 2023  

Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în 

cauzele penale privind infracţiuni de tâlhărie şi furt, în 

special a celor comise cu moduri de operare deosebite. 

Anul 2023  

Derularea unor acţiuni la nivel local pentru combaterea 

infracţiunilor la regimul armelor şi muniţiilor, 

materiilor explozive şi substanţelor periculoase 

Anul 2023  

Derularea de acțiuni pentru combaterea infracțiunilor 

din domeniul substanțelor toxice, deșeurilor 

periculoase și produse de protecția plantelor. 

Anul 2023  

Desfășurarea de activități preventive şi de combatere a Anul 2023  

Efectuarea de studii de fezabilitate la sala de judo din cadrul 

Complexului Sportiv „Dunarea”. 

 Total obiective: 3 Total acţiuni: 11  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

criminalităţii în zona instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar. 

Desfășurarea de activități pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice. 

Anul 2023  

Asigurarea unei intervenţii operative la apelurile 

telefonice prin S.N.U.A.U. 112. 

Anul 2023  

2 Creşterea nivelului de siguranţă rutieră Organizarea unor acţiuni pentru prevenirea și 

combaterea principalelor abateri care generează riscul 

rutier. 

Anul 2023  

Continuarea colaborării cu R.A.R., I.S.C.T.R. şi 

C.N.A.I.R., pentru organizarea unor acţiuni tematice, 

inclusiv de tip M.A.C.O. care vor viza starea tehnică a 

vehiculelor, legalitatea desfăşurării transporturilor 

rutiere publice de mărfuri şi persoane, respectiv starea 

de viabilitate a drumurilor. 

Anul 2023  

Derularea activităților specifice pe linie de educație 

rutieră, conform protocoalelor de colaborare încheiate 

cu diferiți parteneri și participarea polițiștilor rutieri la 

orele de educație rutieră în unitățile de învățământ. 

Anul 2023  

3 

 

Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a 

altor forme ale criminalităţii economico-

financiare. 

Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite și efectuarea de 

cercetări pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 

fiscale, contrabandei şi comerţului ilegal cu ţigarete şi 

produse din tutun, alcool şi băuturi alcoolice și a 

infracţiunilor care aduc atingere drepturilor de 

proprietate intelectuală. 

Anul 2023  

Identificarea şi investigarea infracţiunilor de natură 

economico-financiară specifice care se manifestă în 

domeniul protecției mediului. 

Anul 2023  

Desfășurarea de activități specifice în vederea creşterii 

nivelului de recuperare a prejudiciului în cauzele 

Anul 2023  
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Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

privind infracţiuni economico-financiare şi de spălare 

a banilor. 

Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite pentru 

prevenirea şi combaterea spălării banilor. 

Anul 2023  

Iniţierea de acţiuni cu efective lărgite pentru 

prevenirea şi combaterea contrafacerii mărfurilor şi 

produselor din diferite domenii 

Anul 2023  

4. Prevenirea şi combaterea infracționalității 

organizate şi transfrontaliere, destructurarea 

grupărilor infracționale 

 Desfășurarea unor activități de verificare a unor cetățeni 

români suspectați în România pentru comiterea unor 

fapte în străinătate.  

Anul 2023  

Documentare a grupărilor/ grupurilor infracționale cu 

preocupări infracționale în domeniile aflate în 

competența structurilor de investigare a criminalității 

economice/structurilor de investigații criminale 

Anul 2023  

Derularea de activităţi de investigare şi cercetare în 

cauzele penale ce au ca obiect infracțiuni informatice 
Anul 2022  

 Total obiective : 4 Total acţiuni:20   
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12.2. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Dunãrea de Jos” Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACȚIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare 

Termen de 

realizare 
Observații 

1.  Creșterea gradului de siguranță și 

protecție a cetățeanului. 

Derularea de acțiuni de prevenire în incinta și în zonele 

adiacente unităților de învățământ preuniversitar repartizate 

I.J.J. Galați în vederea creșterii gradului   de siguranță a 

elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței 

juvenile. 

Semestrial 

 

Desfășurarea de programe/ proiecte și/ sau campanii de 

prevenire a violenței în incinta și în zona adiacentă unităților 

de învățământ. 

Semestrial 

 

Executarea acțiunilor speciale în cooperare cu alte structuri/ 

instituții (DIICOT, DNA, DGA, BCCO, ANP, SRI, SPP, etc.). 

Semestrial 
 

2.  Optimizarea funcțională a structurilor 

MAI. 

Asigurarea cadrului dispozițional pentru planificarea, 

organizarea și executarea misiunilor de ordine publică. 

Semestrial 
 

Coordonarea și monitorizarea activităților de constatare/ 

sancționare a faptelor de natură penală/ contravențională, 

precum și constatarea faptelor penale și aplicarea sancțiunilor 

contravenționale. 

Semestrial 

 

Realizarea de analize operative și tactice în funcție de nevoile 

instituționale identificate (conducerea pe bază de informații - 

intelligence led policing). 

Semestrial 

 

Verificarea modului de realizare a capacității operaționale a 

structurilor inspectoratului prin exerciții de alertare. 

Semestrial 
 

3. Consolidarea mecanismelor de realizare 

a comunicării publice. 

Corectarea și completarea informațiilor apărute în spațiul 

public, neconforme cu realitatea, referitoare la angajații și 

activitatea I.J.J. Galați. 

Semestrial 

 

Informarea cetățenilor cu privire la evenimente de interes și 

subiecte care vizează activitatea personalului I.J.J. Galați. 

Semestrial 
 

 Total obiective: 3 Total acțiuni: 9   
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12.3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã „General Eremia Grigorescuˮ al judeţului Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

 Obiectivul specific - CONSOLIDAREA SISTEMULUI NAȚIONAL INTEGRAT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

1. Pregătirea pentru intervenţie a 

serviciilor voluntare şi private pentru 

situaţii de urgenţă 

 

 

Convocari de pregatire desfasurate cu sefii serviciilor voluntare 

si private 
semestrial 

 

Organizarea  şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale 

serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, faza 

locală, judeţeană şi interjudeţeană; 

anual 

 

2. Pregătirea pentru situaţii de urgenţă a 

populaţiei, salariaţilor, elevilor şi 

studenţilor 

Organizarea cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii 

pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa” la nivelul instituţiilor 

de învăţământ gimnazial şi liceal 

anual 

 

Planificarea pregătirii în domeniul situațiilor de urgență prin 

antrenamente, exerciții și concursuri de specialitate  
anual 

 

3. 

 

Pregătirea în domeniul situațiilor de 

urgență a personalului cu atribuții în 

domeniul managementului situațiilor de 

urgență  

Pregătirea reprezentanţilor instituţiei prefectului şi a 

personalului cu funcţii de conducere și atribuții în domeniul 

situațiilor de urgență din administraţia publică locală, servicii 

descentralizate și deconcentrate 
           anual 

 

Pregătirea personalului de specialitate cu atribuții în domeniul 

situațiilor de urgență 

 

Pregătirea personalului comitetului județean și a comitetelor 

locale pentru situaţii de urgenţă 

 

4. Pregătirea personalului MAI pentru 

acordarea primului ajutor  de bază a 

personalului IGPR și IGJR 

Pregătirea în acordarea primului ajutor de bază a personalului 

IGPR  anual 

 

 
 

Pregătirea în acordarea primului ajutor de bază a personalului 

IGJR 
anual 

 

 Total obiective : 4 Total acţiuni:9   
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12.4. Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontierã Galaţi 

Nr.

crt 

OBIECTIV  

 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 

 

Observații 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea resurselor umane, materiale 

şi logistice necesare implementării 

managementului integrat al frontierei. 

 

 

 

 

 

 

Analiza modului de încadrare cu efective şi prezentarea de 

propuneri conducerii I.T.P.F. pentru nominalizarea Comisiilor 

de încadrare a posturilor vacante. 

Ianuarie-

noiembrie/ 

La vacantarea 

posturilor 

 

Asigurarea recrutării de candidaţi pe instituţii de învăţământ, 

inclusiv din rândul minorităţilor şi întocmirea dosarelor de 

candidat. 

Februarie-iulie  

Monitorizarea activităţii de stagiu a elevilor de la Şcoala de 

Pregătire a Agenţilor P.F. „A.Iancu” Oradea şi a studenţilor 

Acad. de Poliţie „Al.I.Cuza” Bucureşti, în vederea 

perfecţionării deprinderilor practice de executare a serviciului 

de supraveghere şi control al frontierei. 

Pe timpul 

desfăşurării 

stagiului de 

practică, conf. 

planificărilor 

 

Asigurarea pregătirii continue a personalului prin  participarea 

acestuia la activităţi de formare continuă în instituţiile de 

învăţămant ale MAI şi în afara acestora. 

Ianuarie-

decembrie 

 

Transmiterea către D.G.A. a datelor şi informaţiilor de interes 

în formă primară şi în timp operativ. 

Când situaţia 

impune 

 

 Monitorizarea sistemelor de comunicaţii fixe (microunde) şi a 

sistemelor de comunicaţii mobile digitale în standard TETRA 

implementate. 

Ianuarie-

decembrie/ 

lunar 

 

Monitorizarea exploatării mijloacelor de mobilitate terestră, 

navală, a echipamentelor de supraveghere şi control precum şi 

derularea acordurilor cadru ce au drept scop repunerea în stare 

de funcţionare a aparaturii de supraveghere. 

Ianuarie-

decembrie/ 

lunar 

 

2. 

 

 

Gestionarea provocărilor migraţioniste 

şi securităţii frontierelor 

 

Coordonarea şi monitorizarea activităţilor de întreţinere a fâşiei 

de protecţie a frontierei de stat a României şi a  semnelor de 

frontieră. 

Martie-

noiembrie 
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Nr.

crt 

OBIECTIV  

 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 

 

Observații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea şi executarea de acţiuni specifice în P.T.F. şi la 

frontiera verde în vederea prevenirii şi combaterii migraţiei 

ilegale. 

Ianuarie-

decembrie/ 

Anul 2023, pe 

timpul 

desfăşurării 

misiunilor 

specifice 

 

Asigurarea respectării prevederilor legale în cazurile de 

solicitări de acordare a statutului de azil. 

 

Destructurarea reţelelor de trafic internaţional de autovehicole 

furate prin efectuarea de acţiuni specifice şi verificări în PTF 

prin intermediul canalelor de cooperare poliţienească 

internaţională. 

 

Derularea unor acţiuni ferme de combatere a fenomenului de 

contrabandă cu produse accizabile şi evaziune fiscală în zona 

de competenţă a structurilor I.T.P.F. Iaşi. 

 

Executarea unor acţiuni specifice privind combaterea traficului 

şi a tranzitului prin P.T.F. cu armament, muniţii, materiale 

explozive şi substanţe periculoase, precum şi a deţinerii şi 

folosirii ilegale a armelor de foc letale şi neletale. 

 

Derularea acţiunilor proprii şi în cooperare cu structurile cu 

atribuţii pe linia combaterii braconajului piscicol şi cinegetic în 

zona de competenţă. 

 

Asigurarea accesului la informaţii de interes public prin 

înregistrarea şi gestionarea petiţiilor şi C.R. depuse. 

Ianuarie-

decembrie 

 

3. Creşterea gradului de siguranţă şi 

protecţie a cetăţeanului 

Întocmirea şi punerea în aplicare a planurilor de cooperare cu 

I.P.J., B.C.C.O.A./S.C.C.O.A., I.G.I.-Serviciile de Imigrari, 

I.J.J., S.J.I.P.I., Unitatea Specială de Aviaţie în domeniul 

prevenirii şi combaterii infracţionalităţii transfrontaliere în 

vederea asigurării cadrului legal de realizare a cooperării cu 

structurile M.A.I. 

Ianuarie-

decembrie/ 

Anul 2023, pe 

timpul 

desfăşurării 

misiunilor 

specifice 

 

Dezvoltarea cooperării interinstituţionale prin schimbul de date 

şi informaţii si punerea în aplicare a planurilor de cooperare 

încheiate cu autorităţile cu atribuţii la frontieră D.R.V., Garda 
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Nr.

crt 

OBIECTIV  

 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 

 

Observații 

Financiară, Direcţiile judeţene de Sănătate Publică, Direcţiile 

Silvice, A.J.V.P.S., A.N.P.A. şi Autorităţile administraţiei 

publice locale. 

4. Dezvoltarea relaţiilor şi cooperării cu 

structuri similare din ţările U.E. şi 

vecine, dar şi cu diverse organisme şi 

organizaţii internaţionale cu atribuţii în 

domeniul managementului frontierei şi 

combaterii criminalităţii transfrontaliere 

Organizarea şi pregătirea acţiunilor coordonate de Agenţia 

Europeană de Management a frontierelor (Frontex) în cadrul 

structurilor I.T.P.F. Iaşi. Punerea în aplicare a Planurilor 

Operaţionale specifice misiunilor comune. 

Ianuarie-

decembrie/ 

în momentul 

derulării 

operaţiunilor 

 

Participarea personalului şi a tehnicii de mobilitate terestră şi 

navală a I.T.P.F. în cadrul operaţiunilor comune şi a întâlnirilor 

de planificare şi evaluare a acestora de către Agenţia Frontex şi 

alte organizaţii internaţionale. 

 

Dezvoltarea cooperării internaţionale cu structurile similare din 

R.Moldova şi Ucraina prin derularea misiunilor comune, 

schimbului de date şi informaţii, precum şi a cercetării în 

comun a evenimentelor de frontieră. 

Ianuarie-

decembrie/ 

Lunar 

 

5. Perfecţionarea sistemului de colaborare 

şi cooperare între structurile MAI, 

precum şi cu celelalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale 

în vederea gestionării eficiente a 

evenimentelor majore şi a situaţiilor de 

urgenţă 

Participarea la şedinţele consiliilor judeţene pentru situaţii de 

urgenţă, alte comandamente pe ordine publică şi colegii 

prefecturale. 

Ianuarie-

decembrie/ 

ori de câte ori 

situaţia impune 

 

Asigurarea participării efectivelor proprii în structurile 

constituite la nivelul MAI (grupa de coordonare, comandament 

operaţional, centrul operaţional de comandă, punct de 

conducere/comandă înaintat/mobil) şi desfăşurarea activităţilor 

pe această linie. 

Ianuarie-

decembrie/ 

La solicitarea 

structurilor MAI 

specializate 

 

Punerea în aplicare a planurilor de cooperare locale privind 

diferitele situaţii de urgenţă şi criză în vederea limitării 

efectelor cauzate de acestea. 

 

 Total obiective:5 Total acţiuni: 23   
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12.5 Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi  

Nr. 

crt. 
OBIECTIVUL 

ACŢIUNI 

propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

Guvernare 

Termen de 

realizare 

 
Observaţii 

1 Implementarea Programului Operaţional 

„Ajutoare Persoane Defavorizate” la 

nivelul judeţului Galaţi  

Organizarea şi monitorizarea tranşei a V-a alimente Trimestrul I  

Organizarea şi monitorizarea tranşei a VI-a alimente  Trimestrele II-

III 

 

2 Implementarea schemei de sprijin pe 

baza de tichete sociale pe suport 

electronic pentru nou-nascuti 

Centralizarea listelor de beneficiari si comunicarea acestora 

catre MAI-DGRIP, primirea si distribuirea tichetelor catre 

primarii, monitorizarea distribuirii tichetelor catre beneficiari 

Anul 2023 

 

3 Implementarea proiectului cu finantare 

europeana prin PNRR „Cresterea 

eficientei energetice a Palatului 

administrativ al judetului Galati – Corp 

A” 

Semnare contract de finantare, derulare proceduri de achizitie 

publica, intocmire raportari in conformitate cu Instructiunile 

pentru beneficiari, derulare contracte de achizitie publica Anul 2023 

 

 Total obiective : 3 Total acţiuni:4   

 


