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 I. INTRODUCERE 
 

1. Legislație de bază 
Legislația care stă la baza desfășurării activității Instituției Prefectului, este alcătuită din: 
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
• Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, 

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

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

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

• Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
• Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările 

ulterioare,  
• Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, 
• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,  
• Ordinul MF  nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii, 

• Ordinul M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și 
Internelor, 

• Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, cu modificările şi completările 
ulterioare 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
• Legea - Cadru nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, 
• H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, 
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• Legea nr. 176 /privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, 

• Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale 
salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile 
bugetare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

• Ordinul M.A.I. nr. 599 din 1 septembrie 2008, pentru aprobarea Normativului privind 
asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

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

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

•  Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar 
preventiv, 

• Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 
publice, 

• Ordinul M.F. nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

• Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităților publice, 

• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, 
• H.G nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii 

de audit public intern, 
• Ordinul Viceprim-Ministrului pentru securitate naţională, Ministrul Afacerilor Interne 

nr.18/25.02.2015, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exercitarea auditului public intern 
în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în M.A, 

• Ordinul M.F.P nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului etic al auditorului intern, 

• Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 

 
precum şi alte acte, norme, precizări transmise de ordonatorul principal de credite. 

 
 
2. Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului - Judeţul Galați cuprinde un număr de 45 
de posturi la capitolul 51.01. - Autorităţi publice şi acţiuni externe, structurate astfel: 

• Prefect - 1 post; 
• Subprefect - 1 post; 
• Cancelaria prefectului - 3 posturi; 
• Audit intern - 1 post; 
• Corpul de control al Prefectului – 1 post; 

Direcția dezvoltare economică și coordonarea serviciilor publice deconcentrate: 
• Director executiv – 1 post; 

Serviciul strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate: 

• şef serviciu – 1 post de conducere; 
• funcţii execuţie – 8 posturi; 

Serviciul financiar contabilitate, resurse umane și administrativ: 
• şef serviciu – 1 post de conducere; 
• funcţii execuţie – 10 posturi 

Compartimentul bugete și achiziții publice: 
• funcţii execuţie – 1 post 
•  
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Serviciul juridic și relații cu publicul: 
• şef serviciu – 1 post de conducere; 
• şef birou – 1 post de conducere 
• funcţii execuţie – 14 posturi 

 
La capitolului 61.01. - Ordine publică şi siguranţă naţională, statele de funcții ale celor două 

servicii comunitare din subordinea prefectului sunt prevăzute cu un total de 42 posturi, cu 
următoarea structură organizatorică: 
Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple – 21 posturi; 

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

Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor - 21 posturi; 
• şef serviciu – 1 post de conducere; 
• funcţii execuţie – 20 posturi. 

 
• Starea resurselor umane, la sfârșitul anului 2019, se prezintă astfel: 

 
➢ Total posturi prevăzute în statul de funcţii - 87, din care: ocupate – 80, temporar ocupate  

– 4;          
➢ - categoria înalţilor funcţionari publici - 2, din care temporar ocupate  – 2; 
➢ - categoria funcţionarilor publici de conducere –  5, din care ocupate – 5;  
➢ - categoria funcţionarilor publici de execuție - 32, din care ocupate – 31; 
➢ - categoria funcționarilor publici cu statut special de conducere - 2, din care ocupate - 1 și 

temporar ocupat -1; 
➢ - categoria funcționarilor publici cu statut special de execuție -  37, din care ocupate – 36; 
➢ - personal contractual - 9, din care ocupate – 7 și  temporar ocupat-1. 

 

➢ Gestiunea datelor de personal : 

      - Vârsta medie a personalului: 44 ani 

      - Naţionalitatea - 100% română 

      - Abateri disciplinare şi măsuri dispuse -  nu a fost cazul 

      - Infracţiuni -  nu a fost cazul 

 

Din totalul de angajaţi ai instituţiei, un număr de 47 (59%) sunt femei şi 33 (41%) sunt 

bărbaţi. 

Numărul posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de conducere reprezintă 11% din  totalul 

posturilor aprobate, respectiv 9 funcţii publice de conducere din care: 4 femei și 5 bărbați. 

 
 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 
 
Pentru asigurarea respectării legii și ordinii publice la nivelul județului, cât și pentru 

consolidarea capacității instituționale și operaționale a Instituției Prefectului – județul Galați, 
structurile de specialitate componente au acționat pentru atingerea următoarelor obiective strategice: 

 
➢ Creşterea eficienţei structurilor instituţiei în realizarea serviciilor publice oferite cetãţenilor. 

 

➢ Îmbunãtãţirea managementului intern în legãturã cu utilizarea resurselor financiare, 

patrimoniale şi umane alocate. 
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➢ Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţã şi gestionarea mai eficientã a resurselor instituţiei cu privire la mãsurile 

de apãrare generalã împotriva calamitãţilor de orice fel (non militare). 

 

➢ Îmbunãtãţirea nivelului general de securitate a datelor, informaţiilor şi bazelor de date 

conţinute în sistemele şi staţiile de lucru utilizate de salariaţi, precum şi îmbunãtãţirea nivelului 

de performanţã a tehnicii IT utilizate prin menţinerea viabilitãţii acesteia. 

 

➢ Îmbunãtãţirea dialogului şi a mecanismelor de colaborare între Instituţia Prefectului pe de o 

parte şi cetãţeni, autoritãţile administraţiei publice locale, celelalte instituţii din plan local sau 

central, pe de altã parte. 

 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE 

 
1. Eficientizare structurală 

În aceeași măsură cu Ministerul Afacerilor Interne în amsamblu sau / și  componenta de 
administrație publică pe care o reprezintă, Instituția Prefectului județul Galați înregistrează o tendință 
continuă de a utiliza permanent  resurse suplimentare. Cele mai multe dintre nevoile suplimentare de 
resurse sunt generate pe cale obiectivă și țin de transformări și adaptări competiționale sau 
reglementative, altele, în mai mică măsură, țin în mod firesc de componenta umană.  

Sub acest raport, procesele de evaluare și de evoluare a activității unei structuri privesc, în 
fapt, identificarea, dimensionarea și aplicarea acelor modalități de lucru concrete prin care 
managementul, la toate nivelurile, trebuie să-și perfecționeze intervențiile și acțiunile pentru a-și spori 
eficiența. Reperele față de care se construiește și se analizează această tendință (așteptată) au 
întotdeauna în centrul atenției satisfacerea nevoilor cetățeanului, fără însă a se îndepărta de 
prevederile legislației  în vigoare. 

La nivelul Instituției Prefectului județul Galați, anul 2019 a însemnat din perspectiva 
eficientizării activității o serie de plusuri concretizate în rezultate care au valorificat munca 
personalului angajat ȋn structură, dintre care menționăm: 

• Îmbunătățirea gestiunii patrimoniului propriu administrat de instituție și a resurselor 
financiare; 

• Elaborarea și /sau refacerea unui număr însemnat de proceduri operaționale;  
• Repartizarea mai atentă a sarcinilor pe fiecare angajat în contextul unor constrângeri 

însemnate privitoare la asigurarea cu personal; 
• O mai bună colaborare între structurile și compartimentele instituției, dar și între instituţie și 

structurile coordonate și/sau aflate în raport de colaborare; 
• Rezultate mai bune în activitatea fundamentală a instituției privind verificarea  legalității 

actelor de autoritate emise de administrațiile publice locale; 
• Gestionarea situațiilor de urgență, cu precădere a situațiilor care privesc managementul 

operațional al cazurilor de pestă porcină, care în anul 2019 au prezentat un volum și o dezvoltare 
însemnată; 

• Organizarea și urmărirea realizării ȋn bune condiții a activităților care se referă la evaluarea 
afectărilor de natura secetei ori a situațiilor de exces de apă pentru terenurile unde sunt prezente 
culturile agricole; 

• Managementul activităților ce ţin de aplicarea OSGG 600/2018 privind controlul intern 
managerial;  

• Organizarea activitatilor specifice realizarii operațiunilor de casare; 
• Îmbunătățirea gestionării resurselor în ce privește realizarea achizițiilor de servicii și bunuri; 
• O planificare mai atentă a resurselor umane alocate activităților aflate în responsabilitatea 

instituției, care să răspundă unor nevoi ale cetățenilor specifice anumitor perioade din an; 
• Asigurarea tehnicii IT într-o măsura mai pronunțată pentru toți angajații; 
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• O îmbunătățire a nivelului de colaborare instituțională în plan județean cu structuri ce țin de 
administrația publică ori de alte domenii; 

• Analize constante la nivelul instituției cu toate structurile din componența sa, în care au fost 
analizate cele mai bune practici și aplicate soluțiile considerate oportune în raport de sarcinile stabilite 
de conducerea ministerului. 

Toate aceste sublinieri menționate mai sus ne dau convingerea că anul 2019 a fost un an în 
care instituția noastră a marcat o îmbunătățire sesizabilă  a activității și, pe cale de consecinţă, ne 
putem aștepta la menținerea și pentru perioada următoare a acelorași tendințe. 

 
2. Gestionarea resurselor umane 

 În cursul anului 2019, Compartimentul resurse umane și salarizare a urmărit realizarea 
obiectivelor şi a îndeplinit atribuţiile ce-i revin prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
instituţiei, astfel: 
• Lunar, au fost întocmite și transmise către Direcţia Generală Management Resurse Umane din 

cadrul Ministerulului Afacerilor Interne, următoarele lucrări: 
o Statul de personal al instituţiei; 
o Situaţia privind gestionarea posturilor și a personalului instituției; 
o Dinamica de personal. 

• În ce provește formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului propriu al 
Instituţiei Prefectului - judeţul Galaţi, au fost efectuate demersurile necesare, astfel, un număr de 
31 funcționari publici au participat la cursuri de perfecţionare profesională și instruiri. 

  Au fost întocmite: 

o Planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul Instituției 
Prefectului – județul Galați, în anul 2019, aprobat prin ordin al prefectului; 

o Planul de perfecţionare profesională a salariaţilor din  structurile de specialitate ale instituţiei 
pentru anul 2019, aprobat prin ordin al prefectului; 

• În ce privește implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de 
interese întocmite și depuse de salariații instituției, au fost înregistrate şi transmise la Agenţia 
Naţională de Integritate un număr de 98  declaraţii de avere şi 99 declaraţii de interese şi s-a 
asigurat anonimizarea pentru publicarea acestora pe site-ul Instituţiei Prefectului - judeţul Galaţi; 

• În ce privește activitatea de gestionare a dosarelor profesionale/personale ale funcţionarilor 
publici/personalului contractual, au fost completate şi, după caz, întocmite dosarele profesionale 
ale funcţionarilor publici, cu documente referitoare la pregătirea profesională, drepturile salariale,  
precum şi cu orice modificare intervenită în cariera profesională sau în viața personală a 
acestora; 

• S-a asigurat gestionarea Portalului de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici 
al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin descărcarea și apoi repartizarea adreselor și 
ordinelor de desemnare a funcționarilor publici din cadrul instituției noastre, în calitate de 
reprezentanți A.N.F.P./Instituţia Prefectului în comisiile de concurs și în comisiile de soluționare a 
contestațiilor pentru concursurile organizate de instituțiile publice din județul Galați. S-a purtat 
corespondență cu instituțiile publice care au solicitat desemnarea reprezentanților Instituției 
Prefectului – județul Galați în comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor; 

• S-a procedat la încărcarea documentelor pe Portalul A.N.F.P., ori de căte ori au survenit 
modificări în cariera funcționarilor publici din cadrul instituției și s-au actualizat datele în Structura 
detaliată a instituției ; 

• S-a asigurat întocmirea programării anuale a concediilor de odihnă pentru personalul instituției și 
s-a ținut evidența efectuării zilelor de concediu cuvenite fiecărui salariat; 

• S-au întocmit proiectele de ordin ale prefectului cu privire la activitãţile ce țin de domeniul 
resurselor umane, avansarea în gradație, acordarea unor drepturi de natură salarială şi s-a 
asigurat comunicarea ordinelor cu caracter individual persoanelor și instituțiilor interesate; 

• În cursul anului 2019, un funcționar public de execuție a promovat pe o funcție publică de 
conducere, cinci funcţionari publici au avansat în gradație, iar pentru un funcționar public a 
încetat suspendarea raportului de serviciu. 
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• La solicitarea celorlalte instituții ale prefectului s-au întocmit răspunsuri și s-au comunicat nivelul 
salariului de bază și elementele componente pentru funcțiile similare aflate în plată, în cadrul 
instituției; 

• Au fost întocmite și transmise la Ministerul Afacerilor Interne situațiile de personal solicitate; 
• Au fost întocmite adeverinte pentru salariații instituției care au participat în comisiile de concurs si 

soluționare a contestațiilor, după caz, precum și adeverințe CAS, de vechime sau orice alt tip de 
adeverințe au solicitat salariații instituției; 

• Lunar, a fost întocmit graficul privind serviciul de permanență la Cancelaria Prefectului. 
• Pe parcursul anului 2019, a fost organizat un concurs de recrutare în vederea ocupării unei funcții 

contractuale de execuție vacante, soldat cu numirea în funcție a unei persoane în funcție 
contractuală de execuție. A fost întocmită documentația necesară organizării concursului cu 
respectarea termenelor si precizărilor cuprinse în H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare; 

• În ce privește personalul contractual, au încetat trei contracte de muncă, a încetat o detașare, iar 
o persoană a fost detașată în cadrul instituției;  

• Atunci când situația a impus-o, au fost întocmite acte adiționale pentru personalul contractual, 
modificările respective fiind operate în aplicația informatică e-MRU; 

• Au fost puse în aplicare prevederile legale în ce privește informarea personalului instituției cu 
privire la decontarea serviciilor turistice, a fost verificată documentația aferentă și s-a calculat 
valoarea deconturilor respective. S-a ținut evidența personalului care a beneficiat de acest drept; 

• A fost întocmită documentația necesară compensației chiriei și a transportului pentru funcționarii 
publici cu statut special care îndeplineau condițiile legale, s-au calculat și acordat lunar sumele 
corespunzătoare; 

• S-au gestionat, retras și întocmit documentația necesară eliberării documentelor de legitimare 
pentru personalul instituţiei, în conformitate cu prevederile cuprinse în Anexa nr.30 la Dispoziția 
Directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr.II/1620/15.09.2015; 

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

• Un număr de șase funcționari publici cu statut special au avansat în grad profesional, trei au 
promovat în funcție, au fost numiți în cadrul celor două servicii publice comunitare doi funcționari 
publici cu statut special, iar trei au fost mutaţi în interesul serviciului. 
     

În ce privește salarizarea personalului, au fost întreprinse următoarele activități: 

- întocmirea documentelor aferente și plata tuturor drepturilor salariale și a obligaţiilor aferente, la 
termen; 

- transmiterea declarațiilor fiscale lunare si anuale, aferente drepturilor salariale; 
- ȋntocmirea si transmiterea formularului L153 la termen catre ANAF; 
- ȋntocmirea situaţiilor pentru recuperarea concediilor medicale din FNAUSS, si transmiterea către 

Casa Judeteana de Sanatate Galati; 
- monitorizarea lunară a cheltuielilor de personal; 
- acordarea drepturilor privind norma de hrană pentru personalul instituției și a drepturilor de 

echipament pentru funcționarii publici cu statut special, conform legislatiei în vigoare; 
- întocmirea dărilor de seamă lunare si anuale către Institutul Național de Statistică; 
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- ȋntocmirea situaţiilor soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza din care se 
constituie baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare aferente personalului cu statut 
special cu drept de pensie. 

- întocmirea statelor de plata si plata indemnizatiilor pentru participarea personalului  la procesele 
electorale- din anul 2019; 

- acordarea unor drepturi conferite de legislația în vigoare, a presupus derularea următoarelor 
activități: 

- analiza deplasărilor la și de la locul de muncă a funcționarilor publici cu statut special, în vederea 
decontării cheltuielilor de transport; 

- analiza și întocmirea dosarelor privind acordarea compensațiilor lunare pentru chirie; 
- analiza si acordarea contravalorii voucherelor de vacanta in baza rapotului intocmit de personalul 

institutiei; 
- analiza si acordarea contravalorii transportului in timpul concediului de odihna, in baza ordinului 

de serviciu inregistrat de personalul cu statut special. 
 

3. Utilizarea  resurselor financiare 
Eficienţa utilizării fondurilor publice alocate Instituţiei Prefectului Judeţul Galaţi – ordonator 

terţiar de credite de către Ministerul Afacerilor Interne a fost asigurată prin: 
✓ Organizarea contabilității cheltuielilor prin respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 
patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor, precum şi evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
✓ Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu, astfel încât documentele 
supuse la viza de control financiar preventiv să fie certificate în privința realității, regularității, 
legalității și încadrării în creditele bugetare aprobate; 
✓ Respectarea principiilor contabile ale evaluării patrimoniului, astfel încât elementele prezentate 
în situațiile financiare să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice; 
✓ Asigurarea creditelor bugetare pentru desfășurarea activității instituției pentru întregul an, prin 
fundamentarea corectă a proiectului de buget și repartizarea pe trimestre a bugetului în funcție de 
nevoile instituției; 
✓ Întocmirea documentelor de plată pentru achitarea facturilor și realizarea unui control zilnic 
asupra operațiunilor efectuate prin casă si trezorerie; 
✓ Înregistrarea tuturor operaţiunilor contabile în programul de contabilitate (situaţii conturi, note 
contabile, balanţe de verificare, registrul jurnal, analiza soldurilor tuturor conturilor contabile, balanţe 
analitice pe fiecare gestiune în parte, etc.); 
✓ Organizarea efectuării inventarierii patrimoniului în vederea stabilirii situației reale a tuturor 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale instituției; 
✓ Asigurarea respectării disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte 
dispoziții privind operațiunile cu numerar prin asigurarea unui control ierarhic corespunzător; 
✓ Monitorizarea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor materiale şi a contului de execuţie 
privind plăţile şi cheltuielile efectuate; 
✓ Întocmirea și depunerea, la termenele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, a situațiilor 
financiare, trimestriale si anuale. Elementele prezentate în situaţiile financiare au fost evaluate în 
conformitate cu principiile contabilităţii generale (principiul continuării activităţii, principiul 
permanenţei metodelor, principiul prudenţei, principiul contabilităţii pe bază de angajamente); 
 
✓ Ridicarea gradului de pregătire profesională în vederea obținerii celor mai bune rezultate, prin 
asigurarea participării la cursuri de perfecţionare a personalului instituţiei în domeniul în care îşi 
desfăşoară activitatea; 
✓ Îndeplinirea la termen a obligațiilor instituției față de bugetul statului și terți, prin respectarea 
dispozițiilor legale în vigoare și a prevederilor contractuale. 

 
Prin bugetele iniţiale şi rectificate, aprobate de ordonatorul principal de credite, pe baza 

necesităţilor exprimate la nivelul Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi, au fost repartizate şi utilizate 
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resurse financiare pentru realizarea obiectivelor generale şi specifice ale instituţiei, care se prezintă 
astfel: 

- mii lei 

 
Categoria de cheltuială 

Cod Credite 
deschise  

Plǎţi 
efectuate  

% 

A. Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.01 12.818.70
2 

12.684.78
1 

98,85 

Autorităţi executive și legislative 51.01.01 12.818.70
2 

12.684.78
1 

98,95 

Cheltuieli curente 01 12.724.826 12.615.702 99,14 
Titlul I Cheltuieli de personal 10 11.943.000 11.879.600 99,46 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 773.000 727.276 94,08 

Titlul XI Alte cheltuieli 59 8.826 8.826 100,00 

Cheltuieli de capital  0 0 0 
Titlul XIII Active nefinanciare 71 93.876 93.875 99,99 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent 

85 0 -24.796 0 

B.Ordine publică şi siguranţă naţională 61.01 3.181.870 3.181.226 99,97 

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice 
și siguranţei naţionale 

61.01.50 3.181.870 3.181.226 99,97 

Cheltuieli curente  01 3.147.000 3.146.626 99,62 
Titlul I Cheltuieli de personal 10 3.015.000 3.014.726 99,99 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 132.000 131.900 99,92 

Titlul XIII Active nefinanciare 71 34.870 34.870 100,00 

Titlul XIX Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent 

85 0 -270 0 

 
Creditele bugetare deschise la titlul 10 „Cheltuieli de personal” au fost utilizate pentru: 
- achitarea integrală a drepturilor salariale şi a celor de natură salarială, pentru personalul 

propriu și al celor două servicii publice comunitare şi virarea obligaţiilor aferente acestor drepturi la 
bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat; 

- achitarea indemnizaţiilor persoanelor care au participat la activitatea de organizare și 
desfășurare a alegerilor europarlamentare și a referendumului din 26 mai 2019, precum şi a alegerilor 
prezidențiale desfășurate în perioada 24.11.2019- 10.12.2019 

La titlul 20 „Bunuri şi servicii” au fost asigurate stocurile de materiale strict necesare 
desfăşurării activităţii (rechizite, materiale de curăţenie, carburanţi, timbre), reparațiile curente, 
utilitățile, pregătirea profesională, primele de asigurare non-viaţă, publicitatea, protocolul și 
reprezentarea, etc. Totodată, au fost asigurate cheltuielile ocazionate de organizarea și desfășurarea 
alegerilor europarlamentare și a referendumului din 26 mai 2019, precum şi a alegerilor prezidențiale 
desfășurate în perioada 24.11.2019- 10.12.2019. 

 
Eficienţa utilizării fondurilor publice a fost realizată printr-o bună gestionare şi utilizare a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat. 
 
 

Activitatea financiar-contabilă 
✓ În anul 2019 s-au asigurat resursele financiare necesare pentru desfăşurarea în condiţii 

optime şi de continuitate a activităţilor din cadrul instituţiei.  
✓ Situaţiile financiare întocmite în cursul anului 2019 reflectă o imagine fidelă a poziţiei 

financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte  informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în 
anul 2019. 
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✓ Instituția Prefectului - județul Galaţi utilizează, pentru activitatea financiar contabilă și de 
acordare drepturi bănești, programele puse la dispoziție de către Ministerul Afacerilor Interne 
respective și urmărește în special: 

• utilizarea creditelor aprobate, în limita prevederilor și destinațiilor din bugetele de venituri 
și cheltuieli, numai pentru cheltuielile angajate, lichidate și ordonanțate la plată, în 
condițiile legii; 

• repartizarea și retragerea creditelor neutilizate la termenele legale; 
• întreprinderea de măsuri pentru lichidarea sumelor reprezentând imobilizări de fonduri în 

debitori, clienți și alte creanțe; 
• verificarea sumelor reprezentând încasări sau plăți prin conturile deschise la trezoreriile 

statului, pentru concordanța cu extrasele de cont și cu datele din contabilitatea proprie. 
✓ Inca din noiembrie 2016 se lucreaza pe noul sistem implementat de raportare a situaţiilor 

financiare FOREXEBUG. Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare s-a făcut cu respectarea 
principiilor unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar riguros cu respectarea 
prevederilor Ordinului nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

Activitatea curentă s-a desfăşurat astfel: 
• Au fost întocmite 2.650 ordine de plată din care  942 ordine de plată reprezentând plata 

drepturilor salariale, 938 ordine de plată pentru cheltuieli materiale, 770 ordine de plată pentru 
virarea sumelor încasate în conturile 50.26.01 (taxe eliberare permise auto) și 50.26.02 (taxe emitere 
pașapoarte), 605 foi de vărsământ, 686 dispoziţii de plată/ încasare, 112 file CEC,  numai după ce 
aceste documente au fost supuse vizei de control financiar preventiv propriu; 

• A fost acordată viza de control financiar preventiv propriu pe un număr de 3.235 documente 
și nu s-a înregistrat niciun document la plată cu refuz de viză de control financiar preventiv propriu; 

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

• Instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi a încasat şi a virat la Regia Autonoma Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat și Direcţia Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor sumele conform OUG nr.41/2016 respectiv : 

- cont 50.26.01 (taxe eliberare permise auto)   = 5.924.779 lei; 
- cont 50.26.02 (taxe emitere pasapoarte )      =  9.611.952 lei 
• Toate facturile pentru care s-au întocmit documente de plată au purtat semnătura şi sigiliul 

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

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

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

• Inventarierea anuală a bunurilor aparţinând patrimoniului Instituţiei Prefectului se efectuează 
conform Ordinului prefectului nr.381/04.12.2019, în perioada 04.12.2019 - 10.02.2020. In baza 
procedurii operaționale aprobată anterior și a legislației specifice, s-au demarat și respectat toate 
etapele. Mijloacele fixe și toate bunurile de natura obiectelor de inventar au fost identificate pe locuri 
de folosință. Nu au fost constatate diferențe între soldul faptic și cel scriptic din evidențele contabile. 
In acest sens s-a încheiat Procesul verbal privind rezultatele  inventarierii pe anul 2019. 
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Activitatea administrativă 
Activitatea administrativă s-a axat pe următoarele domenii: 

• Asigurarea realizării lucrărilor/activităţilor care ţin de administrarea sediului principal şi a 
celorlalte imobile aflate în patrimoniul instituţiei, din punct de vedere a condiţiilor tehnice de 
funcţionare şi exploatare şi a normelor legale în vigoare; 

• Asigurarea bunei funcționări a parcului auto al instituției, prin efectuarea reparațiilor și 
reviziilor necesare, funcție și de fondurile bănești disponibile, efectuarea întreținerii zilnice și curente 
de către conducătorii auto. S-au eliberat, completat și calculat foile de parcurs auto, s-au întocmit 
FAZ-urile şi s-au completat Carnetele de bord,  pentru fiecare autoturism în parte; 

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

 
4. Activitatea de achiziţii publice 
Activitatea de achiziţii publice s-a desfăşurat în anul 2019 în baza Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice precum şi H.G. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

Conform strategiei anuale de achiziţii publice au fost identificate nevoile la nivel de autoritate 
contractantă ca fiind necesare a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie, aşa cum rezultă 
acestea din solicitările transmise de toate compartimentele din cadrul instituţiei. 

În cursul anului 2019 s-a realizat un număr de aproximativ 250 achiziţii directe pentru 
desfașurarea activitatii instituției, 120 achiziţii directe cu ocazia organizării alegerilor pentru 
Parlamentul European și 131 achiziţii directe cu ocazia organizării alegerilor pentru președintele  
României. S-a încheiat un număr de 18 contracte, din care 4 contracte subsecvente în baza unor 
acorduri cadru încheiate de către M.A.I.  

5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 
Pentru realizarea sarcinilor specifice, s-a urmărit permanent buna funcționare a rețelei de 

calculatoare din cadrul instituției și s-a asigurat remedierea operativă a defecțiunilor survenite. 
✓ La sfârșitul anului 2019, în cadrul instituției funcționau în rețeaua de calculatoare 43 stații de lucru 

și 6 servere; 
✓ Au fost reinstalate și actualizate sistemele de operare pentru toate calculatoarele instituției și 

diverse soft-uri, la solicitarea M.A.I.; 
✓ S-au introdus noi măsuri de securitate la îndrumarea M.A.I.; 
✓ S-a realizat curățarea fizică a stațiilor de lucru, imprimantelor și multifuncționalelor; 
✓ Au fost instalate și reactualizate programele de salarii, evidență contabilă și situații financiare; 
✓ S-au efectuat 304 intervenții tehnice pentru repararea sau schimbarea componentelor defecte ale 

sistemelor informatice; 
✓ S-au întocmit referatele de necesitate pentru achiziționarea sau repararea tehnicii de calcul; 
✓ S-au redus factorii de risc privind pierderea datelor în format electronic, prin backup-ul 

programelor de contabilitate și al bazei de date a softului de management al documentelor; 
✓ S-a monitorizat in permanență sistemul centralizat de antivirus; 
✓ Au fost obținute acreditările pentru sistemele informatice pe care se vehiculează informații 

clasificate; 
✓ Consilierea angajaților instituției pe probleme de T.I.C.; 
✓ S-a ținut strânsă legătură cu distribuitorii de servicii de internet și telefonie pentru rezolvarea 

problemelor care intervin pe această linie; 
✓ S-a actualizat site-ul al instituției cu informații de actualitate care au facilitat activitatea instituției și 

informări primite de la diferite direcții ale M.A.I.; 
✓ Configurarea tehnicii de calcul a Biroului Electoral Județean – Galați; 
✓ Activități descărcare, numărare și legare a buletinelor de vot; 
✓ Predarea banilor către președinții secțiilor de votate din Municipiul Galați; 
✓ Asigurarea suportului tehnic de specialitate pentru operatorii de tablete din cadrul secțiilor de 

votare. 
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✓ Elaborarea statelor de plată și transmiterea lor către primăriile din județ.  
 
 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ  
 

A. Cancelaria Prefectului 
 

În anul 2019,  a desfăşurat următoarele activităţi: 
- a asigurat condiţiile necesare desfăşurării a peste 110 de şedinţe de lucru ale prefectului; 
- a actualizat agenda zilnică a prefectului şi a sprijinit activitatea lunară de audienţe cu 

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

local sau central;  
- a documentat şi elaborat 28 de alocuţiuni şi intervenţii publice ale prefectului sau 

subprefectului;  
- a elaborat sintezele zilnice mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a prefectului; 
- a organizat evenimentele de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la 

acţiunile prefectului şi ale instituţiei; în acest sens, au fost difuzate 50 de comunicate de presă şi au 
fost susţinute peste 70 de declaraţii de presă; 

- a coordonat comunicarea publică în situaţii de urgenţă generate de fenomenele 
meteorologice periculoase și de apariția virusului pestei porcine africane;  

- a realizat și actualizat permanent pagina oficială de Facebook a instituției, pentru 
informarea rapidă a cetățenilor.  

 
B. Corpul de control al Prefectului 
În cursul anului 2019, conform Ordinului Prefectului nr.59/18.01.2019 privind aprobarea 

Planului de control de fond şi tematic pentru anul 2019 la nivelul Instituţiei Prefectului judeţului 
Galaţi, au fost efectuate 53 de acţiuni de verificare: 

➢ lunar: 
• verificarea respectării prevederilor legale privitoare la organizarea lunară a ședințelor de: 
Dialog Social, Colegiu Prefectural, Dialog Civic Persoane Vârstnice; 
• verificarea asigurării respectării termenelor de formulare a căilor de atac în vederea evitării 
invocării excepției tardivității; 
• verificarea asigurării transparenței privind publicitatea documentelor care fac obiectul 
ședințelor publice reglementate; 

➢ trimestrial: 
• verificarea respectării prevederilor O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor ; 
• verificarea respectării precizărilor M.A.I. cu privire la forma şi conţinutul site-ului WEB al 
instituţiei; 
• verificarea respectării programului de lucru cu cetăţenii la sediul Instituţiei Prefectului, 
compartimentul Relaţii cu Publicul; 
• verificarea respectării programului de lucru cu cetăţenii la sediul Instituţiei Prefectului, Biroul 
Apostilă; 
• verificarea respectării programului de lucru cu cetăţenii la sediul celor două servicii publice 
comunitare – 1 acţiune de verificare; 
• verificarea respectării termenelor privind transmiterea la MAI a planurilor de acțiuni și a 
rapoartelor de realizare a Programului de guvernare de la serviciile publice deconcentrate; 
• verificarea modului de acoperire cu contracte a tuturor activităţilor de prestări servicii 
• verificarea gradului de ocupare a spaţiilor din blocul Cristal; 

În urma verificărilor efectuate nu au fost constatate deficienţe. 
În baza Ordinului nr. 90/28.02.2019 privind aprobarea programării activităţii de îndrumare şi 

control, ce va fi efectuată asupra  modului în care autorităţile publice locale realizează atribuţiile 
delegate de stat, „Tematicii de control”,” Planului Tematic” şi a programării controalelor tematice, în 
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anul 2019, au fost efectuate 2 acţiuni de control la comunele Slobozia Conachi şi Cuza Vodă. Acţiunile 
de control au vizat modul de respectare, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, a 
prevederilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de consiliu local, gestionarea 
dosarelor de şedinţă, comunicarea actelor administrative, precum şi modul în care primarii îşi exercită 
atribuţiile delegate de stat. Ca urmare a desfăşurării acţiunilor de control, au fost dispuse măsuri 
concrete pentru remedierea deficienţelor constatate şi au fost stabilite termene de realizare şi 
persoane responsabile cu aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse. 

 
C. Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios administrativ 
 

1. Activitatea de verificare a legalităţii actelor   administrative  şi a modului  de 
aplicare a actelor  normative  în acţiuni  planificate  
 Având în vedere  prevederile art.123 din Constituţia României, dispoziţiile  art.19, alin. 1, lit. 
„e” din Legea nr.340/2004 privind prefectului şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare(text de lege abrogat în prezent),  art. 255 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul administrativ şi ale Legii nr.554/2004 a contenciosului  administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, îndeplineşte ca 
atribuţie principală  verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţului, consiliilor 
locale şi dispoziţiilor primarilor.  În perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, au fost transmise de către 
secretarii generali ai unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Galaţi un număr de 15.751 acte 
administrative emise/adoptate comunicate  în vederea efectuării controlului de legalitate, din care: 
➢ 322   hotărâri transmise de către Consiliul Judeţului Galaţi în vederea efectuării controlului de 
legalitate; 
➢ 4607  hotărâri transmise de către consiliile locale în vederea efectuării controlului de 
legalitate;  
➢ 10822 dispoziţii emise de primarii unităţilor administrativ - teritoriale din judeţul Galaţi, 
transmise în vederea efectuării controlului de legalitate. 

 
Din numărul total al actelor administrative emise/adoptate, în urma efectuării controlului de 

legalitate s-a declanşat procedura prealabilă pentru un număr de 85 acte administrative, 67 de acte 
administrative au fost revocare/modificate/completate de autorităţile locale deliberative sau 
executive, 18 acte administrative  sunt în analiză în vederea    atacării la instanţa de contencios 
administrativ.  

În anul 2019 au fost atacate la instanţa de contencios administrativ un număr de 12 de acte 
administrative  nelegale.  

  
  Tematica abordată:  
  În anul 2019 a fost verificat un număr de 4238  hotărâri şi 9292 dispoziţii emise de primarii 

unităţilor administrativ-teritoriale  din judeţul Galaţi.  
 Consilierii juridici din cadrul  serviciului urmăresc realizarea tuturor etapelor  stabilite  prin  
Procedura internă privind activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale,  urmărindu-se: 
 - întrunirea condiţiilor de cvorum, 
 - temeiul legal invocat în preambulul actului administrativ verificat;  
 - corelaţia existentă între temeiul legal invocat, obiectul hotărârii, expunere de motive, raport  
de specialitate, rapoarte ale comisiilor de avizare după caz;  
 - condiţiile de formă: semnături, sigilii, număr  de înregistrare, avize etc. 
  
      Principalele deficienţe  constatate: 

- nerespectarea dispoziţiilor legale în vederea adoptării hotărârilor de consiliu prin care se 
închiriază, concesionează bunurile aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ teritoriale; 

- stabilirea incorectă a taxelor speciale aprobate de consiliile locale; 
- nerespectarea prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- nerespectarea, de către unii secretari generali ai unităţilor administrativ-teritoriale, a 
termenului de transmitere al actelor administrative adoptate/emise de  autorităţilor administraţiei 
publice locale către Instituţia Prefectului.  
      
 Măsuri propuse  

Pentru a asigura o corectă  şi unitară aplicare a legislației în vigoare, în momentul adoptării 
actelor administrative la nivelul autorităților publice locale, Serviciului Juridic și Relații cu Publicul din 
cadrul Instituției Prefectului Județului Galați, potrivit procedurii interne aprobate, comunică 
autorităților publice locale, prin circulare, noutățile legislative și precizări ale ministerelor, astfel încât 
să fie diminuat numărul  actelor  administrative emise sau adoptate fără respectarea prevederilor 
legale.  

Totodată, prin Ordinul Prefectului se aprobă programarea activităţii de îndrumare şi control la 
nivelul autorităților publice locale. 
 

2. Controale dispuse  în urma sesizărilor  şi  audienţelor înregistrate  la Instituţia  
Prefectului- judeţul Galaţi   care  au necesitat verificarea aspectelor sesizate  la faţa 
locului 

În anul 2019 Prefectul Judeţului Galaţi a emis 87 de ordine prin care a dispus constituirea 
unor comisii de verificare, după cum urmează: 

- 21 comisii de verificare a unor aspecte sesizate de cetăţeni prin petiţii (culturi de ambrozie, 
abuzuri); 

- 13 comisii de constatare şi evaluare a pagubelor produse culturilor agricole şi infrastructurii de 
fenomene meteo periculoase; 

- 50 comisii de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau 
altfel afectate ca urmare a diagnosticării pozitive cu trichinelozǎ, leucoză sau pestă porcină africană. 

- 2 comisii de constatate a situaţiei de urgenţă (necesitatea punerii ȋn funcţiune a unor staţii de 
desecare, verificare construcții hidrotehnice); 

- o comisie de verificare a aspectelor privind folosirea substanțelor de protecția plantelor.  
 
3. Instruirea secretarilor unităţilor  administrativ – teritoriale   cu privire  la 

aplicarea  actelor normative  nou apărute 
Prin Ordinul Prefectului nr. 90/28.02.2019 a fost aprobată programarea activităţii de 

îndrumare şi control asupra modului în care autorităţile publice realizează atribuţiile delegate de stat, 
pentru anul 2019 şi „Tematica de control” a acestei activităţi, modificat  prin Ordinul prefectului nr. 
219/21.06.2019. 
 Acţiunile de îndrumare şi control desfăşurate în vederea urmăririi aplicării unitare a 
prevederilor legale la nivelul judeţului şi  a modului în care autorităţile publice realizează atribuţiile 
delegate de stat,  au fost efectuate în 26 de unităţi administrativ-teritoriale  din judeţul 
Galaţi,  în perioada  martie  2019 – noiembrie  2019. 
 Pentru a veni în sprijinul activităţii desfăşurată de secretarii unităţilor administrativ-teritoriale  
cu privire la aplicarea  actelor normative nou apărute  s-au formulat un număr de  18  circulare  
care au fost comunicate în teritoriu  în vederea aplicării unitare a prevederilor legale la nivelul 
judeţului. 
  

4. Reprezentarea  Instituţiei Prefectului- judeţul Galaţi   la instanţele judecătoreşti 
Din evaluarea datelor şi informaţiilor referitoare  la activităţile realizate,  rezultă că în anul 

2019  se aflau  pe rolul instanţelor de judecată un număr de 398 dosare.  
 Structura dosarelor după obiect  aflate  pe rolul instanţelor judecătoreşti este următoarea: 
 

Obiect dosare 
Număr dosare pe rol in 

cursul anului 2019 

Număr dosare 
finalizate în anul 

2019 

Legile fondului funciar  288 97 

Legea 10/2001  3 3 
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Legea 554/2004 40 11 

Legea 290/2003 2 0 

Obligaţia de a face 
înmatriculări - radieri 

46 15 

Litigii   funcţioari publici  
15 

3 

Plângere contravanţională  
1 

0 

Dosar penal  3 0 

TOTAL 398 129 

 
Consilierii juridici din cadrul  serviciului desfăşoară următoarele activităţi în vederea  

soluţionării  dosarelor aflate pe rolul instanţelor:      
- întocmesc  dosare pentru acţiunile înregistrate la nivelul Instituţiei Prefectului; 
- întocmesc  şi transmit către instanţele de judecată  actele de procedură  privind dosarele 

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

legiuitor; 
- reprezintă prefectul în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi 

sau instituţii publice; 
- asigură în condiţiile legii reprezentarea juridică a instituţiei prefectului în faţa instanţelor 

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

5. Activitatea de emitere   a ordinelor cu carater  individul şi/sau  normativ  
În anul 2019 nu au fost emise ordine cu caracter normativ.  În aplicarea prevederilor legale,  

prefectul judeţului Galaţi a emis un număr de 424 ordine cu caracter individual. 

 
6. Activitatea desfăşurată de Comisia  de disciplină 

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

În anul 2019 nu au fost înregistrate sesizări privitoare la faptele funcţionarilor  publici  din 
cadrul instituţiei, care să impună demararea  procedurii disciplinare.  
 

7. Activitatea  desfăşurată  de  Comisia judeţeană  de atribuire  denumiri  
Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin (4) din O.G nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, secretariatul comisiei de atribuire de denumiri este asigurat prin grija compartimentului 
juridic al instituţiei prefectului.  

Atribuţiile  secretariatului comisiei sunt următoarele: 
    - primire, înregistrare şi verificare acte depuse de consiliul judeţean sau consiliile locale în vederea 
obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri; 
    - asigurare, întocmire corespondenţa şi transmiterea acesteia; 
    - întocmire procesul-verbal al şedinţei comisiei şi asigură semnarea acestuia de către toţi membrii 
prezenţi; 
    - eliberare şi transmitere avize ; 
    - înregistrare şi evidenţa avize emise; 
    - publicarea avizelor emise pe site-ul instituţiei prefectului. 
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În anul 2019 a fost emis un număr de 7  avize ( 6 pozitive și 1 negativ) de atribuire sau 
schimbare de denumiri, după caz, în urma analizării documentelor în cadrul celor patru  şedinţe ale 
Comisiei Judeţene de atribuire  denumiri.  
 

8. Activitatea de contencios administrativ 
Consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic şi Relaţii cu Publicul întocmesc documentaţia, 

formulează acţiunea pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ şi susţin în faţa acesteia 
acţiunile formulate. De asemenea, consilierii juridici întocmesc  şi transmit către instanţele de 
judecată  actele de procedură  privind dosarele aflate pe rol intanţelor de judecată, formulează şi 
transmit căile de atac şi căile extraordinare de atac în termenele stabilite de lege.  

În cursul anului 2019 erau înregistrate pe rolul Tribunalului Galaţi – Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal  un număr de 55 de dosare, structurate pe obiect după cum urmează: 
- 5  dosare - obiect anularea autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism emise fără 

respectarea prevederilor Legii 50/1990 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;  
- 18 dosare - obiect  anulare acte administrative emise sau adoptate  de autorităţile publice locale  

din judeţul Galaţi;  
- 2 dosare - obiect penalităţi Legea 554/2004 cu modificările şi completările ulteriore;  
- 8 dosare  - obiect anularea ordinului prefectului; 
- 15 dosare - obiect stabilire drepturi salariale/litigii funcţioari publici;  
- 1 dosar - obiect revizuire obligaţia de a face  fond funciar;  
- 1 dosar - obiect obligaţia de a face - preschimbare permis de conducere; 
- 1 dosar – anulare act adminsitrativ plângere pentru calificativul la sustinerea permisului de 

conducere; 
- 1 dosar – pretenţii, indemnizaţie delegare; 
- 2  dosar - obiect obligaţia de a face acordare locuinţă; 
- 1 dosar – anulare acte adminsitrative emise sau adoptate de autorităţile   pubice centrale;  
 

9. Activitatea desfăşurată de Comisia  de disciplină pentru analizarea şi propunerea 
modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor 
administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare 

Prin Ordinul Prefectului judeţului Galaţi nr. 68/27.03.2017 a fost constituită Comisia judeţenă de 
disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele 
secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, modificat prin Ordinul 
Prefectului nr. 129/14.06.2017 și prin Ordinul Prefectului nr. 62 din 22.01.2019 
 În anul 2019  Comisia județeană de disciplină a analizat un număr de  6 seziări: nr. 
1CJD/565 din 23.01.2019, nr.3CJD/655 din 25.01.2019, nr.7CJD/971 din 07.02.2019, 
nr.45CJD/3015 din 15.04.2019, nr.65CJD/6165 din 02.08.2019 și nr. 68CJD/6668 din 
21.08.2019. 

Pentru analizarea și soluționarea sesizărilor mai sus menționate, Comisia județeană de 
disciplină s-a întrunit în ședințe după cum urmează: 
- în luna februarie: în data de 07.02.2019; 
- în luna martie: în data de 18.03.2019; 
- în luna aprilie: în data de 04.04.2019; 
- în luna mai: în data de 09.05.2019; 
- în luna iunie: în data de 03.06.2019 și 06.06.2019; 
- în luna august: în data de 26.08.2019; 
- în luna septembrie: în data de 09.09.2019 și 16.09.2019; 

Sesizarea înregistrată cu nr. 1CJD/565 din 23.01.2019 a fost soluționată conform 
Raportului  întocmit de Comisia Judeţeană de Disciplină cu nr. 565/32CJD  din 05.04.2019 prin care 
s-a propus ca pentru fapta pentru care a fost sesizată comisia de disciplină, sancţiunea disciplinară 
pentru secretarul UAT comuna Țepu să fie ”DIMINUAREA DREPTURILOR SALARIALE CU 10% 
PE O PERIOADĂ DE 3 LUNI”. 

 Sesizarea înregistrată cu nr. nr.3CJD/655 din 25.01.2019 a fost soluționată conform 
Raportului  întocmit de Comisia Judeţeană de Disciplină cu nr.  655/33CJD din 05.04.2019 prin care s-
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a constatat că pentru fapta pentru care a fost sesizată comisia de disciplină, nu se impune 
aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) - e) din 
Legea nr. 188/1999, republicată pentru secretarul UAT comuna Țepu. 

Sesizarea înregistrată cu nr.7CJD/971 din 07.02.2019 a fost soluționată conform 
Raportului  întocmit de Comisia Judeţeană de Disciplină cu nr.  971/34CJD  din 05.04. prin care s-a 
propus ca pentru fapta pentru care a fost sesizată comisia de disciplină, sancţiunea disciplinară 
pentru secretarul UAT comuna Priponești să fie ”MUSTRARE SCRISĂ”. 

Sesizarea înregistrată cu nr.45CJD/3015 din 15.04.2019 a fost soluționată conform 
Raportului  întocmit de Comisia Judeţeană de Disciplină cu nr. 3015/ 60CJD  din 07.06.2019 prin 
care s-a propus ca pentru fapta pentru care a fost sesizată comisia de disciplină, sancţiunea 
disciplinară pentru secretarul UAT comuna Țepu să fie ”RETROGRADAREA ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ 
PE O PERIOADĂ DE UN AN”. 

Sesizarea înregistrată cu nr.65CJD/6165 din 02.08.2019 a fost soluționată conform 
Raportului  întocmit de Comisia Judeţeană de Disciplină cu nr.6165/ 103CJD/  din 18.09.2019 prin 
care s-a propus ca pentru fapta pentru care a fost sesizată comisia de disciplină, sancţiunea 
disciplinară  pentru secretarul UAT Cosmești să fie ”MUSTRARE SCRISĂ”. 

Sesizarea înregistrată cu 68CJD/6668 din 21.08.2019 a fost soluționată conform 
Raportului  întocmit de Comisia Judeţeană de Disciplină cu nr.  6668/99CJD  din 18.09.2019,  prin 
care s-a constatat că nu se confirmă săvârșirea unei abateri disciplinare de către domnul Albu 
Constantin – Secretarul comunei Cudalbi, raportat la aspectele sesizate. 
 
     10. Comisia paritară 

Ȋn vederea respectǎrii prevederilor art.489 alin.4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul 
administrativ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare,  conform cǎrora Comisia paritară întocmeşte 
un raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condiţiile legii, 
precum şi la activitatea desfăşurată, care urmeazǎ a se publica pe site-ul autorităţii sau instituţiei 
publice, Comisia Paritarǎ constituitǎ prin Ordinul Prefectului nr. 63/14.03.2018, a procedat la 
ȋntocmirea prezentului raport.    
 Ȋn cursul anului 2019, Comisia Paritarǎ s-a ȋntrunit ȋn douǎ ședințe, dupǎ cum urmeazǎ : 
 -11.03.2019 – pentru alegerea noului președinte al Comisiei Paritare, conform prevederilor 
art.7 alin.1 din H.G. nr. 833/2007 privind  normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi 
încheierea acordurilor colective, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare;  
          - 11.04.2019  -  ȋn vederea avizǎrii Planului annual privind propunerile de formare profesionalǎ 
pentru funcționarii publici din structurile de specialitate ale Instituției Prefectului - județul Galați 
pentru anul 2019, conform prevederilor art.13 alin.2 din H.G. nr. 833/2007 privind  normele de 
organizare şi funcţionare  a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificǎrile și 
completǎrile ulterioare.  

 
 
D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

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

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

dreptului de proprietate Galaţi. 
În anul 2019 au avut loc 4 şedinţe  ale Comisiei Judeţene Galaţi pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor. 
Pentru pregǎtirea ședințelor Comisiei Județene, Colectivul de lucru a verificat 300 de 

documentații transmise de comisiile locale de fond funciar. 
 În vederea punerii în aplicare a prevederilor legilor fondului funciar s-au  redactat şi emis un 
numǎr de 168  Hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului de proprietate Galaţi, 
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au fost emise 34 de titluri de proprietate, 119 duplicate ale titlurilor de proprietate, au fost 
modificare un numǎr de 105 titluri de proprietate ȋn temeiul hotǎrȃrilor Comisiei Județene. 
  
 În cursul anului 2019 s-a redactat şi emis un număr de: 
 - 38 de Ordine ale Prefectului conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- 2 Ordine al Prefectului privind modificarea componenţei Comisiei judeţene pentru Stabilirea 
Dreptului de Proprietate Privatǎ asupra Terenurilor Județul Galați; 

- 2 Ordine ale Prefectului privind modificarea componenței colectivului de lucru care 
funcţionează pe lângă Comisia Județeanǎ; 

-12 Ordine ale Prefectului privind modificarea componenței comisiilor locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

- 1 Ordin al Prefectului privind constituirea Comisiei de delimitare a limitelor teritoriale ale 
unor comune din județul Galați; 
 - 3 Ordine ale Prefectului privind modificarea componenţei comisiei locale pentru inventarierea 
terenurilor prevăzută de Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România; 
 De asemenea, s-au întocmit şi redactat raportări săptămânale privind  stadiul cererilor 
nesoluționate depuse la Comisia Județeanǎ şi s-au transmis aceste situații cǎtre Ministerul Afacerilor 
Interne. 

Ȋn cursul anului  2019,  Instituția Prefectului - Județul Galați a ȋntocmit și transmis, 1 circularǎ, 
unităţilor administrative-teritoriale din judeţul Galaţi.  
 

2. Aplicarea Legii  nr. 10/2001 privind regimul juridic  al unor imobile preluate  
în mod  abuziv  în perioada   6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 

În cursul anului 2019 au fost întocmite 19 referate asupra Dispoziţiilor privind propuneri de 
acordare de despăgubiri băneşti sau măsuri compensatorii potrivit Legii nr. 165/2013 – dispoziţii 
emise de către primari în dosare constituite la notificările depuse în baza Legii nr. 10/2001 şi trimise 
de primari la Instituţia Prefectului judeţului Galaţi în vederea verificării acestora. 

Au fost înaintat către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 19 de dosare, 
întocmite în baza  dispoziţiilor  Legii  nr. 10/2001,  conform programărilor transmise de această 
instituţie. 

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

E. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate  
 

      a. Monitorizarea activității  serviciilor publice deconcentrate 
           Pe parcursul anului 2019 Instituția Prefectului –Județul Galați a monitorizat un număr de  21 
servicii publicecu privire la realizarea politicilor naționale, a obiectivelor stabilite prin Programul de 
Guvernare. 
 Au fost întocmite un număr de 40 de informări lunare și 54 de informări trimestriale și au fost 
realizate un număr de 252 de acțiuni în colaborare cu serviciile publice pentru verificarea respectării 
actelor  normative în vigoare și a politicilor naționale. 
 Verifivările efectuate, propunerile de măsuri, au făcut obiectul rapoartelor și informărilor care 
au fost prezentate conducerii instituției. 
 

b.Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind 
execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate 

În anul 2019 a fost acordat aviz consultativ pentru situațiile financiare, respectiv proiectele de 
buget, pentru 18 servicii  publice deconcentrate. 
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1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului 
Colegiul Prefectural este compus din 34 de membri şi 14 reprezentanţi ai structurilor MAI şi ai 

altor autorităţi centrale reprezentate pe plan local. 
Obiectivele majore ale acestei structuri administrative vizează armonizarea activităţii serviciilor 

publice deconcentrate şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune 
ale Guvernului la nivelul judeţului. 

− Numărul şedinţelor de lucru 
În anul 2019  au fost organizate  12 şedinţe ordinare. 

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

convocare, pregătire materiale pentru şedinţă, lucrări de secretariat, întocmirea şi transmiterea 
rapoartelor lunare la Ministerul  Afacerilor Interne București. Au fost adoptate 3 hotărâri ale Colegiului 
Prefectural 

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

instituției, 32 de directori executivi/comisari șef ai serviciilor publice deconcentrate, conducerile 
structurilor MAI și ale altor autorități centrale reprezentate la nivelul unităților administrativ teritoriale 
din judeţul Galaţi, care au statut de invitat. Ultima reactualizare a componenței Colegiului Prefectural 
s-a realizat prin Ordinul Prefectului nr. 23/15.01.2020. 

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

Tematicile care se dezbat în general la ședințele de Colegiu Prefectural prevăd problematici 
care țin de analiza, explicitarea susținerea unor proiecte sau programe naționale/regionale/județene, 
aplicarea unor acte normative noi, teme reieșite din analizarea unor evenimente publice importante, 
rapoarte în legătură cu aplicarea unor legi sau în legătură cu gestionarea unor situații, solicitări venite 
pe  cale ierarhică, sau chiar probleme punctuale ale comunității, unităților administrativ teritoriale, 
instituțiilor, etc.  

Astfel, au fost prezentate 34 de informări de către un numar de 23 de servicii publice 
deconcentrate şi alte structuri guvernamentale din teritoriu.  

 
2. Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Galați 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 62 / 2011 – Legea dialogului social  privind 
constituirea  şi funcţionarea comisiilor de Dialog Social, ultima reactualizare a componentei Comisiei 
de Dialog Social Galati s-a realizat prin Ordinul Prefectului nr. 12 din 18.01.2018. 

Comisia de Dialog Social este compusã din 28 de membri permanenti si 11 invitati 
permanenti, reprezentând partenerii sociali de la nivel judetean: sindicate, patronate, administratie. 
În functie de tematica abordatã, pot participa si alti invitati. 

Din structura Comisiei de Dialog Social Galati fac parte: prefectul, subprefectul, presedintele 
Consilului Judetean, Seful Serviciului Strategii Guvernamentale si Servicii Publice Deconcentrate al 
Instituției Prefectului, directori executivi/inspectori sefi/comisari șefi ai serviciilor publice 
deconcentrate din judeţul Galaţi, reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor reprezentative la nivelul 
judetului Galati. 

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

În anul 2019  a fost organizat un  număr de 12 sedinte ordinare ale Comisiei de Dialog Social 
Galati, pe ordinea de zi  fiind  analizate atât  teme initiate de reprezentanţii sindicatelor şi 
patronatelor, cât şi teme propuse de reprezentanţii administraţiei locale şi ai serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor. 

De asemenea, au fost cuprinse pe Ordinea de zi teme reieșite din analizarea unor evenimente 
publice importante, rapoarte în legătură cu aplicarea unor legi sau în legătură cu gestionarea unor 
situații, solicitări venite pe  cale ierarhică, probleme punctuale ale comunității locale, unităților 
administrativ teritoriale, instituțiilor, etc., la nivelul judetului Galati. 

Prin secretariatul tehnic al Comisiei de Dialog Social, asigurat de Institutia Prefectului – judeţul 
Galati, s-au desfãsurat activităţile de :  
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• planificare, convocare, pregătire materiale pentru şedinţă, lucrări de secretariat,  
• întocmire şi transmitere lunar, catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale – Directia Dialog 

Social, a Minutei si Raportului privind activitatea  Comisiei de Dialog Social Galati; 
• întocmire si transmitere semestrial si anual cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale -  

Directia Dialog Social, a Raportului privind activitatea Comisiei de Dialog Social Galati, conform 
modelului solicitat; 

• postarea pe site-ul Institutiei Prefectului Judetul Galati a Ordinii de zi, materialelor prezentate 
şi, ulterior Sedintei lunare, a Minutei. 

 
3. Acţiuni de protest 

În anul 2019 nu au fost înregistrate actiuni de protest care sã necesite gestionarea acestora. 
 

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

În anul 2019, Instituţia Prefectului judetul Galaţi a organizat  un număr de 12 şedinţe ale 
Comitetului de Dialog Civic  pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Galaţi, cu frecvenţã lunarã. 
Acestea s-au desfãşurat conform procedurii, în ultima sãptãmânã întreagã din fiecare lunã 
calendaristicã, marţi, la orele 12.00, cu excepția lunilor iulie și august cȃnd, datorită temperaturilor 
caniculare, ședințele s-au desfășurat la orele 09.00 dimineața. 
          La întâlniri au participat membrii Comitetului de Dialog Civic  pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice din Galaţi nominalizaţi în Ordinul Prefectului Nr. 152/20.07.2018.  

În funcţie de solicitările reprezentanţilor organizaţiilor persoanelor vârstnice  precum şi de 
modificările legislative sau subiectele de actualitate şi de interes pentru aceastã categorie de vârstã, 
la întâlnirile lunare au fost invitaţi sã participe  şi  reprezentanţi  ai  instituţiilor publice sau societãţilor 
comerciale  în a cãror competenţã de soluţionare au fost temele propuse pentru analizã şi dezbatere. 
Dintre acestea menţionãm : Primãria Municipiului Galaţi, Poliţia Localã Galați, Primăria municipiului 
Tecuci, Direcţia de Sãnãtate Publicã, Casa Județeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, SC 
Transurb SA, SC Gospodãrire Urbanã SRL, SC Electrica Distribuţie SDEE, SC ArcellorMittal SA. 

Dintre temele dezbãtute pe parcursul anului trecut în cadrul acestor întâlniri menţionãm :  
- Întâlnire între reprezentanţii organizaţiilor persoanelor vârstnice şi domnul Ionuţ Pucheanu - 

primar al municipiului Galaţi - pentru discutarea unor probleme de interes pentru aceastã categorie 
de vârstã;   

- Informare cu privire la programul de investiţii prevãzut în anul 2019 pentru îmbunãtãţirea 
condiţiilor de transport cãlãtori în municipiul Galaţi;  

- Informare cu privire la pachetele de servicii medicale pentru pensionari decontabile din 
asigurãrile sociale de sãnãtate. Analizã comparativã 2018 – 2019;  

- Informare cu privire la situaţia asigurãrii ordinii şi liniştii publice în municipiul Galaţi;  
- Informare  cu privire la noutãţile legislative prevãzute în Legea nr.127/2019 privind sistemul 

public de pensii;  
- Întâlnire între reprezentanţii organizaţiilor persoanelor vârstnice şi cei ai departamentului 

Resurse Umane din cadrul SC ArcelorMittal SA pe tema soluţionãrii cererilor înaintate de pensionari în 
vederea obţinerii adeverinţelor pentru grupe de muncã;  

- Informare cu privire la probleme şi aspecte deosebite în derularea comerţului online la nivelul 
judeţului Galaţi;  

- Informare cu privire la desfășurarea programelor naționale de sănătate pe anul 2019. 
      Întâlnirile lunare s-au bucurat de o participare numeroasă atât din partea reprezentanţilor 
organizaţiilor persoanelor vârstnice din judeţul Galaţi, cât şi din partea reprezentanţilor autorităţilor 
judeţene, care fac parte din acest comitet.  

În cadrul acestor şedinţe au fost supuse discuţiei problemele cu care se confruntă membrii 
organizaţiilor de pensionari şi în limitele normelor legale s-au făcut demersuri pentru soluţionarea 
acestora. Instituţia Prefectului a prezentat modalitatea de rezolvare a respectivelor probleme în 
cadrul şedinţelor ulterioare, iar atunci când situaţia a impus-o, au fost invitaţi reprezentanţi ai 
autorităţilor publice judeţene şi locale care au rãspuns întrebărilor ridicate de vârstnici. 
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De asemenea cu ocazia fiecãrei şedinţe  s-a înmânat  reprezentanţilor organizaţiilor persoanelor 
vârstnice câte un exemplar din materialele de şedinţă prezentate pentru ca informaţiile să poată fi 
transmise, spre consultare, membrilor organizaţiilor pe care le reprezintă. 
 

Problemele expuse de reprezentanţii organizaţiilor persoanelor vârstnice în cadrul întâlnirilor 
CCDCPPV s-au referit la :  asistenţa medicală destinatã persoanelor vârstnice din judeţ, criterii de 
acordare a biletelor de tratament, probleme de gospodărire a municipiului legate de curãţenie, 
situaţia străzilor, problema bătrânilor străzii, modalităţi de ajutorare a persoanelor vârstnice 
defavorizate, protecţia vârstnicilor împotriva unor abuzuri etc. 

 
F. Servicii comunitare de utilități publice 

Începând cu anul 2019 Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și Patronatul Serviciilor Publice în calitate de parteneri, implementează proiectul                       
” Monitorizarea și evaluarea integrată a performanței serviciilor publice”-cod SIPOCA 616, care se 
derulează începând cu data de 10 septembrie 2019 pentru o perioadă de 36 luni. 

În cadrul proiectului vor fi introduse sisteme și standarde comune în administrația publică ce 
optimizează procesele decizionale orientate către cetațeni (în concordanță cu Strategia Națională 
pentru Consolidarea Administrației Publice), prin elaborarea de metodologii specifice pentru 
monitorizarea și evaluarea integrată a serviciilor din România, realizarea de analize dataliate a 
performanței serviciilor publice, respectiv realizarea unei strategii naționale în domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacitătii administrației publice din 
România prin introducerea de sisteme și standarde comune care să conducă la îmbunătățirea 
activității de monitorizare și evaluare a performanței serviciilor publice furnizate. 

Scopul proiectului constă în evaluarea performanței actuale a serviciilor publice din România și 
asigurarea unui cadru adecvat pentru îmbunătățirea calității acestora. 

În acest scop au fost colectate si transmise in vederea prelucrarii informatiile solicitate de 
catre MDRAP de la Consiliul Judetului Galati, Primaria municipilui Galati si Primaria muncipilui Tecuci. 

 
G. Managementul situațiilor de urgență 

Principalele evenimente care au trebuit gestionate pe parcursul anului 2019 au fost: 
• Ploile torențiale de scurtă durată ce au produs concentrarea rapidă a scurgerilor de pe versanți, 

însoțite de descărcări electrice și izolat căderi de grindină de medii și mari dimensiuni produse în 
intervalul 30.04- 01.05.2019, 06.05- 07.05.2019 și care au afectat infrastructura rutieră și locuințele 
satelor Negrilești (comuna Negrilești), Ungureni (comuna Munteni); 

• Precipitațiile căzute în perioada 30.05.- 09.06.2019 au produs inundarea de locuințe, anexe, 
grădini, terenuri agricole și drumuri din 61 de localități. Ca urmare a descărcărilor de debite din 
acumularea Stânca Costești, pe râul Prut, au fost depășite mărimile de apărare la SH Oancea. Au fost 
depășite valorile fazei FI de apărare la PH Vlădești, PH Măstăcani, PH Foltești, PH Frumușița, PH 
Tulucești, PH km9+400, PH Ghimia. Tot în această perioadă, la Prut, incintele îndiguite Brateșul de Sus 
și Brateșul de Jos au ajuns în faza II de apărare, Râul Bârlad pe sector Ghidigeni- Drăgănești a intrat în 
faza I de apărare, au fost depășite  mărimile de apărare pe cursul de apă Horincea, Tecucelul a depăși 
CA, iar la Dunăre - digul Bădălan a intrat în faza I de apărare. 

• Fenomenele periculoase manifestate în perioada 14.06- 28.06.2019 (ploi torențiale de scurtă 
durată ce au produs concentrarea rapidă a scurgerilor de pe versanți, însoțite de descărcări electrice și 
izolat căderi de grindină de medii și mari dimensiuni) au afectat infrastructura rutieră și locuințele din 
34 localități. În urma acestor fenomene eroziunea de mal stâng a râului Siret a înaintat cu încă 80 m, 
astfel că lungimea totală a eroziunii este de 596 m, lățime de cca 14-15 m, punând în pericol 
terasamentul căii ferate Galați - Tecuci. 

• Ploile cu caracter de aversă produse în intervalul 26.09- 27.09.2019 au afectat infrastructura 
rutieră din 2 localități. 

Pe raza județului Galați au fost înregistrate numeroase înștiințări de culturi afectate de 
fenomenul de secetă, pagubele produse fiind evaluate de comisiile constituite prin ordin de prefect. 

mailto:prefect@prefecturagalati.ro
http://www.prefecturagalati.ro/


Adresa: Str. Domnească, Nr. 56, 800.008, Galaţi  

Tel:  0236/312.100; 0236/460.330; 0236/462.739; Fax: 0236/417.218 

E-mail: prefect@prefecturagalati.ro; Web: www.prefecturagalati.ro 

  21 

 

Un alt eveniment care a atras atenția autorităților  a fost explozia urmată de un incendiu la o 
benzinărie dezafectată din municipiul Galați, str. Frunzei. Urmare acestui eveniment au fost constituite, 
prin ordin de prefect, comisii de verificare a respectării condițiilor legale în cazul sistării/ conservării/ 
închiderii/ desființării activității operatorilor economici aflați în evidențe.  

În anul 2019, în colaborare cu ANRSPS, a continuat acțiunea de preluare a modulelor de la 
populația afectată de inundațiile din anii anteriori, care și-a refăcut locuințele afectate, acestea fiind 
depozitate pe teritoriul UM 0527 Tecuci. De asemenea a fost alocat un modul unei familii afectată de 
fenomene periculoase, urmare solicitării primăriei comunei Independența. 

 
 
 
 
 
1. Numărul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă sau al stărilor potenţial 
generatoare de situaţii de urgenţă, în anul 2019 membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Galaţi s-au întrunit în 50 şedinţe de lucru (1 şedinţă ordinară, 48 şedinţe extraordinare şi 1 
şedinţă extraordinară în sistem videoconferinţă cu Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă). 

 
 

1

48

1

Sedinte ordinare

Sedinte extraordinare

Videoconferinte

 
2. Numărul hotărârilor adoptate  

 În cadrul şedinţelor de lucru ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru 
îndeplinirea responsabilităţilor pe linia managementului situaţiilor de urgenţă s-a emis un număr de 
76 de hotărâri. 

Comparativ cu anul 2018, când a fost emis un număr de 55 de hotărâri ale Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, situaţia se prezintă astfel: 

 
 
 

2019   2018  

     

Pesta porcina africana 54  Pesta porcina africana 26 

Cursuri de apa 3  Cursuri de apa 6 

Aprobare Rapoarte / Planuri 9  Aprobare Rapoarte / Planuri 8 

Ajutoare persoane sinistrate 2  Ajutoare persoane sinistrate 1 

Coduri emise de ANM 5  Coduri emise de ANM 7 

Interventii drumuri nationale / 
județene 

1  Interventii drumuri nationale / 
județene 

1 

Pornire statii pompare ANIF 1  Pornire statii pompare ANIF 5 
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Sprijin SDDE eliberare culuoare 
transport energie electrica 

1  Exercitiu situatii de urgenta 1 

 76   55 
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3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă 
În vederea monitorizării şi gestionării corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă, prefectul a emis 

un număr de 90 de ordine, cu 26 mai multe decât cele emise ȋn anul 2018 (64 de ordine). 
Din numărul total de ordine, pentru evaluarea pagubelor înregistrate a fost emis un număr de 

20 de ordine de prefect, astfel: 15 ordine de prefect prin care au fost constituite comisii de constatare și 
evaluare a pagubelor la infrastructura rutieră a județului și la locuințe, 3 ordine de prefect pentru 
evaluarea pagubelor din agricultură și 2 ordine de prefect  prin care au fost constituite comisiile de 
constatare a situației de urgență și necesitatea pornirii în regim de urgență a unor stații de pompare 
a apei. 

În vederea sprijinirii populației si autorităților locale pentru îndepărtarea efectelor calamităților și 
revenirea la o viață normală au fost întocmite și transmise două proiecte de Hotărâri de Guvern pentru 
alocarea de fonduri autorităților locale, precum și documentația necesară obținerii de ajutoare 
umanitare pentru populație.   

 
4. Planuri aprobate 

Pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în Planul de activitate al CJSU Galaţi pe anul 2019 şi 
pentru desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale la nivelul judeţului Galaţi, au fost 
întocmite, analizate şi aprobate în şedinţele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, următoarele 
planuri de măsuri şi documente operative: 
  Planuri de măsuri – 94, din care: 

▪ Planuri de măsuri la suspiciune ca urmare a focarelor de Pestă Porcină Africană - 37; 
▪ Planuri de măsuri la confirmare ca urmare a focarelor de Pestă Porcină Africană - 40; 
▪ Planul de măsuri pentru controlul bolii la mistreţi în judeţul Galaţi – 12 actualizări; 
▪ Planul de acțiune în vederea depistării creșterii ilegale a suinelor la nivelul cantoanelor și 

asociațiilor agricole, precum și pentru identificarea mișcărilor ilegale de suine, carne și 
produse alimentare din carne de porc; 

▪ Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite pe 
anul 2019; 

▪ Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi pe anul 2020; 
▪ Planul de măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi pentru perioada 

sezonului rece 2019 – 2020; 
▪ ”Planul alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple” al Spitalului Militar de 

Urgenţă ”Dr. Aristide Serfioti” Galaţi. 
  Rapoarte de evaluare a activității CJSU  - 1 
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▪ Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Galaţi în anul 2018. 

 Rapoarte de evaluare și rapoarte de sinteză  - 8, din care: 
▪ Raportul privind constatările efectuate în legătură cu situaţia polderului Brateş şi a digurilor de 

protecţie aferente, afectate de eroziune nr. 3.552 din 12.04.2019; 
▪ Raportul comisiei constituită prin Ordinul Prefectului nr. 173/24.05.2019 privind constatarea 

situaţiei de urgenţă şi necesitatea pornirii în regim de urgenţă a staţiei SPE 4-1 Braniştea, ca urmare 
a imposibilităţii evacuării gravitaţionale a apei provenită din incinta de desecare Tudor Vladimirescu – 
Braniştea şi din bazinul hidrografic Lozova; 

▪ Raportul comisiei constituită prin Ordinul Prefectului nr. 189/10.06.2019 privind constatarea 
situaţiei de urgenţă şi necesitatea pornirii în regim de urgenţă a staţiilor de desecare SPE Lieşti, SPE 
Valea Gerului, SPE Somova, SPR Ghimia, SPE CE 40 şi SPE 1 – 3 din amenajarea Câmpia Covurluiului, 
judeţul Galaţi; 

▪ Raportul de sinteză privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse pe 
teritoriul judeţului Galaţi în perioadele 30.04. -01.05.2019 și 06.05. - 07.05.2019 – RS nr. 4901 din 
31.05.2019; 

▪ Raportul de sinteză privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse pe 
teritoriul judeţului Galaţi în perioada 30.05. – 09.06.2019 – RS nr. 5450 din 13.06.2019; 

▪ Raportul de sinteză privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse pe 
teritoriul judeţului Galaţi în perioada 14.06. – 28.06.2019 – RS nr. 6545 din 08.07.2019; 

▪ Raportul de sinteză, completare la Raportul de sinteză privind efectele fenomenelor 
hidrometeorologice periculoase produse pe teritoriul judeţului Galaţi în perioada 14.06. – 28.06.2019 
( RS nr. 6545 din 08.07.2019) – RS nr. 6932 din 19.07.2019;  

▪ Raportul operativ privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase  produse pe 
teritoriul judeţului Galaţi în perioada 26.09. - 27.09.2019 – RS 9828 nr. din 14.10.2019 . 
 
 

H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice 
 
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 
În conformitate cu Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române, atât prin acţiunile specifice cât şi alături de celelalte instituţii specializate cu atribuţii în 
domeniu, jandarmii gălăţeni au contribuit, pe parcursul anului 2019, la păstrarea climatului de ordine 
şi siguranţă publică a cetăţenilor şi prevenirea apariţiei unor manifestări violente sau a unor incidente 
pe timpul adunărilor publice desfăşurate pe raza judeţului Galaţi.  

Efortul structurilor de ordine publică ale unităţii s-a concentrat pentru executarea eficientă a 
misiunilor de asigurare a ordinii publice, pentru îndeplinirea misiunilor de menţinere a ordinii publice 
în sistem integrat cu poliţia şi a misiunilor în cooperare / colaborare cu alte instituţii, conform 
planurilor / protocoalelor de cooperare / colaborare existente.  

În anul 2019 I.J.J. Galați cu efectivele din subordine a executat un număr de 4999 misiuni 
de ordine publică cu un efectiv de 10814 jandarmi ceea ce reprezintă o medie de 30 jandarmi / 
zi, 2 jandarmi / misiune și  14 misiuni pe zi, numărul total de misiuni de ordine publică 
crescând față de anul 2018 cu 0,62%. 

Grafic, situația comparativă se prezintă astfel: 
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Pe categorii situația se prezintă astfel: 

- Misiuni de asigurare a ordinii publice: 395 

- Misiuni în sprijinul ISJ Galați: 55 

- Misiuni alegeri: 141 

- Misiuni de menținere a ordinii publice: 3534   

- Acțiuni în cooperare / colaborare: 564 

- Misiuni mandate: 289 

- Acțiuni speciale: 21 

                    
 Grafic, situația se prezintă astfel: 

 
 

Asigurarea şi restabilirea ordinii publice, misiuni principale ale Jandarmeriei Române, au 

constituit o prioritate atât pentru factorii de conducere ai inspectoratului cât şi pentru cei de execuţie. 

Astfel efortul principal a fost direcţionat în vederea executării în condiţii cât mai bune a acestor 

misiuni şi pentru a preîntâmpina producerea de evenimente sau situaţii care să ducă la tulburări 

grave ale ordinii publice, cu impact major asupra siguranţei cetăţeanului. Situaţiile tensionate care au 

existat pe parcursul anului 2019 la nivelul judeţului Galaţi au fost gestionate cu toată 

responsabilitatea de către conducerea inspectoratului, astfel că nu au fost înregistrate tulburări grave 

ale ordinii publice şi pe cale de consecinţă Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi nu a executat 

misiuni de restabilire a ordinii publice.   

Misiunile de asigurare au fost executate în baza actelor normative şi a ordinelor în vigoare şi în 

conformitate cu prevederile Planului cadru de asigurare / restabilire a ordinii publice, întocmit având 

în vedere prevederile OMAI nr. S/72/2018 privind pregătirea și desfășurarea acțiunilor  de asigurare și 
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restabilire a ordinii publice  şi a OIGJR nr. S/36/2013 privind întrebuințarea structurilor de ordine 

publică din cadrul Jandarmeriei Române. 

Astfel în anul 2019 au fost executate 536 misiuni de asigurare a ordinii publice cu o 

medie de 7 jandarmi pe misiune, din care: 

➢ 47 misiuni la manifestările de protest; 

➢ 105 misiuni la manifestările cultural artistice;  

➢ 55 misiuni la manifestările religioase;  

➢ 24 misiuni la manifestările promoționale – comerciale;  

➢ 155 misiuni la manifestările sportive; 

➢ 9 misiuni pe timpul vizitelor oficiale / delegații străine;  

➢ 141 misiuni ( alegeri europarlamentare, referendum pentru legile justiției și alegerile pentru 

Președintele României). 

 

Grafic, situația se prezintă astfel: 

 
 
La adunările publice unde inspectoratul a asigurat măsurile de ordine au participat, cumulat,  

aproximativ 294440 persoane. 
 

 
Asigurarea ordinii publice cu ocazia MANIFESTĂRILOR SPORTIVE 
În perioada analizată I.J.J. Galați a executat 155 misiuni de asigurare cu ocazia desfășurării 

manifestărilor sportive pe raza județului Galați, fiind folosiți un număr de 1132 jandarmi ceea ce 
reprezintă o medie de 7 jandarmi / misiune. La aceste manifestări sportive au participat 
aproximativ 64237 spectatori, cu o medie de 414 / eveniment.  

Comparativ cu anul 2018 numărul manifestărilor sportive la care efectivele de jandarmi au 
asigurat măsuri de ordine a crescut cu 9, procentual creșterea fiind de 6,16%.  

Grafic, situaţia se prezintă astfel: 
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  Evoluţia misiunilor de asigurare la manifestările sportive în anul 2019 se prezintă conform 
graficului alăturat, cu un vârf în lunile martie și noiembrie: 

 

 
 
 
 

Asigurarea ordinii publice cu ocazia MANIFESTĂRILOR CULTURAL - ARTISTICE 
 În anul 2019, I.J.J. Galați, cu un efectiv de 487 jandarmi, a asigurat ordinea publică la 105 
manifestări cultural-artistice la care au participat aproximativ  163610 de persoane.   
 Comparativ cu anul anterior misiunile executate pentru asigurarea ordinii publice la acest gen de 
manifestări a înregistrat o scădere de 1,87%. 

 
 

 Evoluţia misiunilor de asigurare la manifestările cultural-artistice în anul 2019 se prezintă 
conform graficului alăturat, cu un vârf în lunile mai și august: 
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Asigurarea ordinii publice cu ocazia MANIFESTĂRILOR RELIGIOASE 

În perioada analizată, I.J.J. Galați, cu un efectiv de 532 jandarmi, a asigurat ordinea publică 
la 55 manifestări religioase la care au participat aproximativ  54605 persoane.  Comparativ cu 
perioada similară a anului anterior misiunile executate pentru asigurarea ordinii publice la acest gen 
de manifestări a înregistrat o scădere de 19,12%.  

 

 
  
     Evoluția acestui gen de misiuni este strâns legată de sărbătorile religioase importante și după 
cum putem observa luna de vârf privind aceste misiuni este aprilie (15). 

 
 
Misiuni executate la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Galați 
În anul 2019 I.J.J. Galați a executat 55 de misiuni la solicitarea ISJ Galați fiind folosiți un 

număr de 101 jandarmi, misiuni executate în zona centrelor de corectare la evaluarea națională, 
bacalaureat, examen titularizare.  
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Misiuni executate în legătură cu alegerile privind alegeri pentru membrii 
Parlamentului European, referendumul pentru legile justiției și alegerile pentru 
Președintele României. 

În anul 2019 I.J.J. Galați a executat un număr de 141 misiuni în legătură cu alegerile privind 
membrii Parlamentului European, referendumul pentru legile justiției și alegerile pentru Președintele 
României, organizate în 2 tururi de scrutin, fiind folosiți un număr de 1107 de jandarmi.  

 

 
 

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

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

În anul 2019 au fost executate 3534 misiuni de menţinere a ordinii publice în sistem 
integrat cu structurile Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, fiind angrenați 7793 jandarmi, 
ceea ce reprezintă o medie de 10 misiuni/zi cu 21 jandarmi/zi. Comparativ cu perioada similară a 
anului anterior acest gen de misiuni a înregistrat o scădere cu 0,67%, fapt datorat migrării efectivelor 
de jandarmi către misiunile executate cu ocazia alegerilor membrilor Parlamentului European, a 
referendumului național și alegerile pentru Președintele României. 
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Pe categorii de misiuni situația se prezintă astfel: 
- patrule de jandarmi: 2108; 
- patrule mixte: 1332; 
- patrule de jandarmi în zona instituțiilor de învățământ: 75; 
- acțiuni cu poliția: 18; 
- acțiuni cu poliția pe piscicol: 1. 

 

 
 

În perioada analizată I.J.J. Galați cu efectivele de ordine publică din subordine a executat un 
număr de 2108 patrule de jandarmi, din care 43 în mediul rural, cu o medie de 6/zi, 
înregistrându-se o creștere cu 3,23% față de  anul 2019 (2042 misiuni). 

Evoluția patrulelor de jandarmi în anul 2019 se poate observa în graficul alăturat.  

 
 

Patrulele mixte cu poliția în număr de 1332 cu o medie de 4 / zi au înregistrat o 
scădere cu 6,53% față de anul 2018 (1425 patrule). Din totalul patrulelor mixte 294 au fost 
executate în mediul rural. 

 
 
Acțiuni executate în cooperare / colaborare cu alte instituții 
În perioada analizată au fost executate un număr de 564 acțiuni în cooperare / colaborare 

cu un efectiv de 1610 jandarmi, ceea ce reprezintă o medie de 3 jandarmi /misiune și 2 misiuni 
/ zi. Comparativ cu anul 2018 (595 misiuni) numărul de misiuni este în scădere cu 5,21%. 
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Pe categorii de misiuni situația se prezintă astfel: 

 
 Punerea în aplicare a mandatelor de aducere 
 În anul 2019 au fost primite la inspectorat un număr de 1578 mandate de aducere pentru 

punerea în aplicare a acestora fiind executate un număr de 289 misiuni cu un efectiv de 672 
jandarmi.  

  
Acțiuni speciale 
În anul 2019, în baza solicitărilor primite de la instituțiile cu care se cooperează, efectivele din 

cadrul Plutonului 1 Jandarmi Intervenție Antiteroristă și Acțiuni Speciale au executat un număr de 21 
acțiuni speciale din care cele mai multe au fost cu BCCO, IPJ și DIICOT. La aceste acțiuni au 
participat 232 jandarmi, în medie 11 jandarmi/misiune. Acest gen de misiuni înregistrează un 
trend descendent față de anul 2018 când au fost executate 32 acțiuni, scăderea fiind de 34,38%. 

 
Pe linie de Prevenire şi combatere a faptelor antisociale, în perioada analizată, 

structurile operative ale unităţii au aplicat un număr de 2013 sancţiuni contravenţionale, în 
valoare totală de  940.100 lei. Dintre acestea, 1565 sunt sancţiuni cu amendă, reprezentând 
77,72% din total, iar 448 sunt avertismente scrise. Comparând cu anul 2018, când au fost aplicate 
un total de 2195 sancţiuni contravenţionale, se poate observa o scădere pe acest segment de 
activitate cu 8,38% (anexa nr. 9). 

Analizând din punct de vedere al actului normativ sancţionator, putem preciza faptul că 
89,10% din totalul sancţiunilor aplicate sunt prevăzute de Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea 
faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, celelalte 
reprezentând sancţiuni contravenţionale prevăzute de alte acte normative. 
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Pe linia sesizării faptelor de natură penală se constată o scădere cu 26,95% faţă de anul 
precedent. Astfel, în anul 2019 au fost sesizate organele de urmărire penală pentru un număr de 168 
fapte, comparativ cu 230 câte au fost sesizate în anul 2018.  

Lucrătorii Inspectoratului de Jandarmi Județean Galaţi care au acţionat în cooperare cu 
structurile de poliţie au constatat un număr de 49 fapte de natură penală cu 52 autori, 
înregistrându-se o scădere cu 23,07% faţă de perioada similară a anului trecut, când s-a înregistrat 
un număr de 65 fapte.  

În perioada analizată au fost sesizate organelor de urmărire penală de către efectivele de 
jandarmi un număr de 119 fapte de natură penală care se regăsesc în 104 lucrări, fiind depistaţi 
în flagrant 155 făptuitori. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2018, când au fost sesizate 165 
fapte de natură penală, se observă o scădere pe această linie cu 28,48% (anexa nr. 10). Prejudiciul 
infracţiunilor constatate a fost în valoare de aproximativ 21.000 lei, fiind recuperat în totalitate şi 
predat părţilor vătămate. Din punct de vedere al locului săvârşirii faptelor sesizate, precizăm că 5 
dintre acestea au fost constatate în mediul rural, celelalte fiind săvârșite în mediul urban. 
 

 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi 

           Infracționalitatea sesizată 
La nivelul structurii de ordine publică din cadrul I.P.J. Galaţi au fost sesizate un număr de 9023 

infracţiuni,  cu 70 de fapte mai puține decât în anul 2018 ( - 0,77%). 
Din total infracţiunilor sesizate în anul 2019, un număr de 7815 sunt infracţiuni cu  autori cunoscuţi. 
Pe genuri de infracţiuni, 327 sunt de natură economico-financiară, în creștere procentuală cu 

20,66%  (+56), 3217 infracțiuni judiciare, în creștere cu 0,13% (+9) și în scǎdere cu 7,86% (-97) la genul 
de infracțiuni de altă natură. 

Din totalul de 1306 infracţiuni sesizate în flagrant la nivelul inspectoratului, un număr de 869 
infracțiuni flagrante au fost constatate de ordinea publică, în procent de 66,53%. 

Infracţiunile incriminate în legi speciale au înregistrat următoarele valori: 
- infracţiuni prevăzute de Codul Silvic (Leg. 46/2008) : 184 infracțiuni / -16,36 %; 
- infracţiuni prevăzute de Codul Vamal (Leg. 86/2006) : 58 infracțiuni / +26,09 %; 
- infracţiuni prevăzute de OUG nr. 23/2008 : 50 infracțiuni / -10,71 %; 
- infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 : 3 infracțiuni / +200 %; 
- infracţiuni prevăzute de Legea nr. 205/2004 : 14 infracțiuni / - 39,13 %; 
Infracţiunile constatate de către structura de ordine publică sunt infracţiuni constatate în flagrant. 
Servirea și ajutorarea comunității  

În perioada analizată, structura de ordine publică a efectuat 151 acţiuni cu efective lărgite, fiind 
constatate 520 infracţiuni, din care în flagrant 418 infracţiuni.  

Poliţiştii de ordine publică au participat la 457 măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice. 
 
 
 
Au fost efectuate 19600 intervenţii la solicitări prin Sistemul Naţional Unic al Apelului de Urgenţă 

112, iar la un număr de 18444 dintre acestea, poliţia a intervenit în mai puţin de 10 minute, reprezentând 
un procent de 94,10 % din totalul intervenţiilor. 

 Pe medii, situația se prezintă astfel : mediul urban 98,48% (intervenții sub 10 minute) și rural 
90,22 % (intervenții sub 10 minute). 

În mediul urban s-a intervenit la un număr de 9194 solicitări prin SNUAU 112 (46,90%), iar în 
mediul rural 10406 astfel de solicitări (53,09%). 

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

Comparativ cu anul 2018, în anul 2019 numărul total al infracţiunilor stradale sesizate a crescut cu 
un procent de 3,27% ( 379 infracțiuni). 

Din analiza datelor privind infracţiunile stradale sesizate se desprind următoarele aspecte: din cele 
379 infracţiuni stradale sesizate în anul 2019, un număr de 169 au fost comise ziua, iar 210 fapte noaptea. 
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         Defalcat pe formațiuni, situația se prezintă astfel:  
     - I.P.J. Galați - 379 infracțiuni (+12) 
     - S.R.P.T. Galați -    infracțiuni (0) 
     - BCCO Galați – 39 infracțiuni (+22) 

                    Aceste aspecte se reflectă în: 
        - scăderea infracțiunilor de tâlhărie -28,21%; 
        - creșterea infracțiunilor de furt  +8,83 % ; 
Cooperarea Interinstituţională 

        Pe parcursul anului 2019, la nivelul IPJ Galați dispozitivul de ordine publică a fost sprijinit de forțe din 
cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Galați cu 
sectoarele aferente, organizându-se patrule mixte dar și independente. Astfel, în anul 2019 s-au constituit 
patrule cu un număr de 7242 jandarmi, din care în patrule mixte 1070 jandarmi, pentru mediul urban și 146 
patrule mixte pentru mediul rural precum și patrule independente în număr de 5964 jandarmi pentru mediul 
urban și 62 jandarmi in mediul rural.   
        Polițiștii de frontieră au contribuit la dispozitivul de ordine publică al structurii de ordine publică cu un 
număr de 12 polițiști de frontieră, în medie. 
        Aceste patrule au intervenit la un număr de 1196 apeluri SNUAU 112 și un număr de 495 la alte solicitări, 
au depistat în flagrant un număr de 131 infractori și au constatat în flagrant 125 infracțiuni, au aplicat un 
număr de 2595 sancțiuni contravenționale din competența ordinii publice și au participat la un număr de 684 
măsuri de ordine .  
           Siguranţa în şcoli şi universităţi 
           Pe linia siguranţei în şcoli  a fost efectuat un număr de 758 activităţi educativ-preventive. 
           Pentru prevenirea infracţiunilor comise în mediul universitar au fost continuate demersurile  pe linie de 
proximitate şi sisteme de securitate la cele două instituții pentru punerea în legalitate. 
           În perioada analizată, la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ au fost sesizate un număr de 38 
infracţiuni, din care 37 în incinta unităţilor de învăţământ şi una în zona adiacentă a acestora.   
           Din analiza infracţiunilor sesizate rezultă că nu au fost înregistrate infracţiuni grave, comise cu violenţă. 
Pe genuri de infracţiuni, au fost sesizate 28 loviri, 3 furturi, o infracțiune de amenințare și 3 infracțiuni de altă 
natură. 32 infracțiuni s-au înregistrat în mediul urban şi 6 în mediul rural, iar ca tip al unităţii de învăţământ un 
număr de 20 s-au comis în şcoli generale şi 16 în licee . 
            Din analiza situației înregistrate se constată faptul că un număr de 9 infracțiuni s-au comis în unitățile 
preuniversitare neasigurate cu niciuna din formele de securitate , 21 infracțiuni s-au comis în unitățile de 
învățământ asigurate cu sisteme de securitate, 2 în unităţi de învăţământ asigurate doar cu sistem de 
supraveghere video, un număr de 4 infracțiuni în unități preuniversitare asigurate exclusiv cu pază umană. 
            Numărul elevilor autori de infracţiuni a fost de 29, iar ca victime a acestor infracţiuni elevii au fost în 
număr de  35. 
            La nivelul celor două universităţi care funcţionează pe raza judeţului Galaţi nu s-au comis infracţiuni. 
 
            Poliţia de proximitate 

În anul 2019 poliţiştii de proximitate au înregistrat un număr de 4606 sesizări/reclamaţii/scrisori 
specifice, înregistrându-se o scǎdere de 81 sesizări faţă de perioada similară a anului 2018. 

O activitate importantă desfăşurată de poliţiştii de proximitate în perioada evaluată o reprezintă 
activităţile preventive în unităţile de învăţământ. Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate 1084 
asemenea activităţi. 
           Poliţiştii de proximitate au constatat 24 infracţiuni flagrante (- 23 faţă de 12 luni 2018) şi au aplanat 
320 stări conflictuale. 

În această perioadă, la nivelul poliţiei de proximitate, au fost instrumentate în total 2029 dosare penale, 
cu un minus  de 18 dosare față de aceiași perioadă a anului trecut. În 122 dosare poliţiştii au formulat 
propuneri de trimitere în judecată (-47 dosare penale faţă de perioada similară din anul 2018). 

Polițiștii de proximitate au desfășurat și alte activități cum ar fi: executarea mandatelor de aducere în 
număr de 409, verificări pe linia activităților de supraveghere judiciară în număr de 1095, activități pe linia 
evidenței populației în număr de 1814, participări la măsuri de ordine/misiuni 434, verificări deținători de arme 
în număr de 352 etc. 
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I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 
1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitãtile de 

învãtãmânt, cu modificãrile ulterioare 
La nivelul judetului Galati, functioneazã Comisia pentru asigurarea climatului de sigurantã 

în unitãtile de învãtãmânt preuniversitar, în conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului nr. 
324/13.09.2019 de reactualizare a componentei acestei Comisii si având în vedere: 
- Dispozitia Comunã nr.I//1068 din 10.08.2016 privind intensificarea mãsurilor din competenta 

structurilor MAI în scopul cresterii gradului de sigurantã a elevilor si a personalului didactic/auxiliar în 
incinta si în zonele adiacente unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar, emisã de secretarul de stat 
pentru ordine publicã si secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgentã; 

- Planul National Comun de Actiune pentru cresterea gradului de sigurantã a elevilor si a personalului 
didactic si prevenirea delicventei juvenile în incinta si în zonele adiacente unitãtilor de învãtãmânt 
preuniversitar, aprobat prin Ordinul comun al Viceprim-ministrului, Ministrul Dezvoltãrii Regionale si 
Administratiei Publice nr. 66774/19.07.2016, al Ministrului Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice 
nr.560/MCA/13.07.2016 si al Ministrului Afacerilor Interne nr.94859/23.06.2016; 

- Planurile Teritoriale Comune de Actiune – Cadru pentru cresterea gradului de sigurantã a elevilor si a 
personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile în incinta si în zonele adiacente unitãtilor de 
învãtãmânt preuniversitar la nivelul Judetului Galati, nr.7489/18.09.2018 si nr. 6880/6.09.2019; 

- Legea nr.35/2007 privind cresterea sigurantei în unitãtile de învãtãmânt cu modificãrile si completãrile 
ulterioare; 

Comisia este alcãtuitã din Prefect, Subprefect, Vicepresedintele Consilului Judetean, Seful 
Serviciului Strategii Guvernamentale si Servicii Publice Deconcentrate al Instituției Prefectului, 
reprezentanti ai: Inspectoratului Scolar Judetean Galati, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, Politia 
localã Galati, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati, 
Primãriile celor 2 municipii, Sindicatului Invãtãmântului Preuniversitar Galati. 

În anul 2019 s-au desfãsurat 4 şedinţe trimestriale ale acestei Comisii, la sediul Institutiei 
Prefectului Judetul Galati. 

Secretariatul Comisiei a fost asigurat de reprezentantul Serviciului Strategii Guvernamentale si 
Servicii Publice Deconcentrate din Institutia Prefectului - Judetul Galati. 

Comisia a analizat aspecte privind modul de asigurare cu pazã a unitãtilor scolare si a identificat 
solutii de remediere a deficientelor constatate, a elaborat rapoarte comune privind gradul si modul în care 
este asiguratã siguranta scolarã la nivelul judetului Galati, precum si analize privind activitãtile desfãsurate 
si rezultatele obtinute, în vederea transmiterii acestora, dupã caz, la  Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Educației și Cercetării, conform 
solicitãrilor. 
 
 

 
2.Aplicarea Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023 

           Comisia de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
scoli al României în perioada 2017-2023 a fost numită prin Ordinul Prefectului nr.14/18.01.2018, din 
componenţa acesteia făcând parte reprezentaţi ai urmãtoarelor institutii: Institutia Prefectului Judetul 
Galati, Consiliul Judetului Galati, Inspectoratul Scolar Judetean Galati, Directia Sanitarã Veterinarã si 
pentru Siguranta Alimentelor Galati, Directia de Sãnãtate Publicã a Judetului Galati, Administratia 
Judeteanã a Finantelor Publice Galati, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Galati, 
Directia pentru Agriculturã Judeteanã Galati, Oficiul Fitosanitar Galati. 

  

Comisia, aflată ȋn coordonarea prefectului judetului Galati, are urmãtoarele responsabilitãti: 
  a) în funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate 
judeţului Consiliul Judetului decide anual asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din 
Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, care vor fi distribuite 
conform prevederilor art. 3 alin. (3) din HG 640/2017 şi a măsurilor educative aferente conform 
prevederilor art. 4 alin. (1) din HG 640/2017, cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru 
anul şcolar în cauză şi în urma consultării comisiei; 
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    b) informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre 
implementarea Programului pentru şcoli al României în judeţul Galati; 

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

Consiliul Judeţului adoptă deciziile prevăzute la lit. a), în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
13/2017 şi le aduc la cunoştinţa Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare. 
     Consiliul Judeţului informează comisia cu privire la câştigătorii desemnaţi în urma organizării 
procedurilor de achiziţie publică prevăzute la art. 7 alin. (2), ale HG 640/2017, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la desemnarea acestora. 

În anul 2019 s-a organizat o sedinţã a acestei Comisii, la sediul Institutiei Prefectului Judetul 
Galati, sub coordonarea prefectului judetului Galati. Secretariatul Comisiei a fost alcãtuit din 1 
reprezentant al Institutiei Prefectului, în colaborare cu 2 reprezentanti ai Consiliului Judetului, care au 
asigurat legãtura si comunicarea operativã cu Comisia. 

În vederea transmiterii de cãtre secretariatul Comisiei a informãrilor solicitate cãtre Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, precum si, ulterior, informãrii publicului larg, prin mijloace de 
informare în masã adecvate, au fost întocmite informãri lunare despre implementarea acestui 
Program la nivelul Judetului Galati. 

Informãrile lunare au cuprins date referitoare la: 
- Încheierea contractelor de furnizare produse lactate si de panificatie, precum si de fructe 

proaspete; 
- Distributia produselor; 
- Derularea mãsurilor educative, însotite eventual de poze, cu indicarea unitãtilor de învãtãmânt 

beneficiare si participante, dupã caz. 
Aceste informãri au fost postate si pe site-ul Institutiei Prefectului Judetul Galati. 

 
J. Alte activități 
 
1.Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de 

către ministere sau alte instituţii ale administraţiei centrale 
La solicitarea Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență din Ministerul Apelor și Pădurilor: 
• s-a desfășurat, la nivelul județului Galați, acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a 

construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, de pe râurile interioare și de la 
Dunăre, indiferent de deținător, acțiune la care au participat și reprezentanții Ministerului Apelor și 
Pădurilor, Administrației Naționale “ Apele Române”, Administrației Bazinală de Apă Prut-Bârlad, alături 
de reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Galați, ANIF- Filiala Galați, SC Hidroelectrica SA, 
Direcția Silvică Galați, Garda Forestieră, CJSU-GST, Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență - 
Centrul Operațional, CLSU, Instituția Prefectului județul Galați,  comisie constituită prin ordin de prefect. 

• s-a desfășurat, la nivelul județului Galați, acțiunea de verificare a modului în care au fost 
salubrizate cursurile de apă si au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru 
asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari de către comisia numită prin Ordinul prefectului nr. 
98/08.03.2019 formată din reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Galați, ANIF- Filiala 
Galați, Garda Forestieră, Inspectoratul județean pentru Situații de Urgență, Comisariatul Județean al 
Gărzii Naționale de Mediu, Instituția Prefectului județul Galați. 

 
2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul judeţului 
Elaborarea Planului de acţiuni pentru anul 2019 s-a realizat cu consultarea și participarea actorilor 

locali implicaţi (servicii publice deconcentrate, primăriile municipiilor, orașelor și comunelor din județul 
Galaţi, Consiliul Județului Galaţi, Universitatea “Dunãrea de Jos” din Galaţi, societãţi comerciale și alte 
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instituții publice). Planul de acțiuni a fost întocmit respectând structura capitolelor din Programul de 
Guvernare . 

Planul de acţiuni a fost structurat  pe 12 capitole şi a cuprins 241 obiective şi 639 acţiuni, cu 
implicarea  unui numãr de 105 actori instituţionali şi sociali locali.  

Planul de acţiuni a fost elaborat în două părți, astfel: prima parte a cuprins o enumerare a 
obiectivelor generale stabilite în Programul de guvernare 2017-2020 și a direcțiilor de acţiune propuse 
pentru realizarea acestor obiective. Partea a doua a cuprins obiectivele specifice şi activitățile prevăzute 
cu termene şi responsabilităţi precise, fapt care a permis o urmărire a modului de realizare a acestora.  

Serviciul Strategii  Guvernamentale şi Servicii Publice Deconcentrate a monitorizat modul de 
realizare a acţiunilor prevăzute în plan, prin instrumentele de monitorizare semestrială și urmând 
dispozițiile Ministerului Afacerilor Interne, comunicate prin radiograma MAI nr. 2326889/2017.  

De asemenea, Planul de acțiuni 2019 pentru realizarea în județ a Programului de guvernare 2017- 
2020, a fost postat pe site-ul Instituţiei Prefectului. 

 
3. Implementarea la nivelul judeţului a Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate 
În conformitate cu prevederile HG nr.784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 

implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, ȋn anul 2019 s-au 
desfăşurat următoarele activităţi: 

• Anterior furnizării produselor către primării, ȋn vederea actualizării informaţiilor necesare pentru 
buna desfăşurare a acestei activităţi la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale, s-a solicitat 
emiterea de către toate primăriile a dispoziţiilor privind desemnarea persoanelor responsabile şi 
stabilirea adreselor de livrare a produselor; 

• Toate aceste informaţii au fost centralizate, a fost constituită astfel baza de date cu informaţiile 
relevante pentru program la nivelul judeţului, activitate urmată de transmiterea datelor către 
Ministerului Fondurilor Europene – Serviciul de Implementare POAD şi către furnizor; 

• Au fost ȋntocmite toate tipizatele necesare pentru derularea programului, atât la nivelul 
primăriilor, cât şi la nivelul instituţiei prefectului, respectiv: sinteza privind derularea programului, 
sinteza privind desfăşurarea măsurilor auxiliare, declaraţia de conformitate, modelele de liste pentru 
toate tipurile de beneficiari; 

• Au fost transmise către toate primăriile din judeţ tipizatele antemenţionate, precum şi celelalte 
materiale necesare derulării programului, inclusiv un set de instrucţiuni set de instrucţiuni pentru buna 
desfăşurare a POAD-ului conceput la nivelul compartimentului, pe baza prevederilor actului normativ 
incident şi a experienţei anterioare ȋn derularea operaţiunilor aferente programului;  

• În intervalul 13-20 decembrie s-au desfăşurat livrările produselor de igienă din cadrul 
programului la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ. În toată această perioadă s-a 
ţinut legătura operativă cu furnizorul, ȋn principal pentru obţinerea ȋn timp util a graficelor zilnice de 
transport şi comunicarea acestora către primării; 

• Au fost monitorizate zilnic livrările la nivelul tuturor uat-urilor din judeţ, s-au solicitat şi primit 
toate procesele-verbale de predare-primire a produselor 

• A fost acordată ȋn permanenţă consultanţă privind activităţile ce ţin de buna desfăşurare a 
programului, respectiv ȋntocmirea listelor, categoriile de beneficari eligibili, modul de distribuire, 
documentele ce trebuie păstrate la nivelul primăriei şi cele care trebuie transmise instituţiei prefectului 
la finalizarea distriburii; 

• A fost actualizat ordinului prefectului privind componenţa Grupului de lucru POAD, a fost 
organizată ȋntâlnirea Grupului, a fost stabilit programul de verificare pe teren a modului de livrare a 
produselor către primării, s-a desfăşurat un număr de 11 acţiuni de verificare la faţa locului privind 
livrarea produselor; 

• Ulterior finalizării livrărilor s-a ȋntocmit şi a fost transmis către Ministerul Fondurilor Europene – 
Serviciul de Implementare POAD tabelul centralizator cuprinzând livrările la nivelul tuturor unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Galaţi.  

 
4. Aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului Nr.63 din 30 iunie 

2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
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locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare 

În anul 2019, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului Nr. 63/2010, 
Instituţia Prefectului a determinat numãrul maxim de posturi ce au putut fi încadrate la nivelul 
unitãţilor administrativ teritoriale cu excepţia celor din cadrul capitolului bugetar "Învăţământ" 
finanţat din bugetele locale, precum şi capitolelor bugetare "Sănătate", "Asigurări şi asistenţă socială" 
şi “Servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridicã, înfiinţate şi 
organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliului judeţean, dupã caz, prin hotãrâri ale 
autoritãţilor deliberative ale unitãţilor administrativ-teritoriale respective, aşa cum sunt definite la 
art.28 alin.(2) lit.a) din Legea serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr.51/2006, republicatã, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, indiferent de sursa de finanţare. 

Calculul s-a fãcut în baza numărului de locuitori din unitatea administrativ-teritorială la data de 
1 ianuarie a anului 2018, comunicat de Direcţia Judeţeanã de Statisticã şi a “Mediei numărului 
locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-
teritorială”, potrivit tabelului 2 din Anexa la OUG 63/2010, revizuitã pentru anul 2019 prin Ordinul Nr. 
1360/21.03.2019 al ministrului dezvoltãrii regionale şi administraţiei publice privind aplicarea 
prevederilor art.III alin.(11) din  Ordonanţa de Urgenţã  Nr. 63 / 2010.   

Astfel, în anul 2019, pentru judeţul Galaţi, la o populație de  628.276 locuitori, a rezultat un 
număr total de 4137 posturi din care : 632 posturi la Consiliul Județean, 1614 posturi la nivel urban 
(două municipii – 1501, două orașe – 113) și 1891 posturi pentru mediul rural (60 de comune). 

Situaţia numãrului de posturi pentru anul 2019 a fost comunicatã fiecãrei unitãţi administrativ 
teritoriale prin Ordinul Prefectului Nr.122 din 04.04.2019 privind revizuirea pe anul 2019 a  numărului 
maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu 
excepţia celor din cadrul capitolului bugetar "Învăţământ" finanţat din bugetele locale, precum şi 
capitolelor bugetare "Sănătate",  "Asigurări şi asistenţă socială" şi “Servicii publice de interes local sau 
judeţean, specializate, cu personalitate juridicã, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale 
sau consiliului judeţean, dupã caz, prin hotãrâri ale autoritãţilor deliberative ale unitãţilor 
administrativ-teritoriale respective, aşa cum sunt definite la art.28 alin.(2) lit.a) din Legea serviciilor 
comunitare de utilitãţi publice nr.51/2006, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
indiferent de sursa de finanţare. 

Pe categoriile de posturi prevãzute de lege, situaţia posturilor ce au putut fi încadrate la 
nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale s-a prezentat dupã cum urmeazã : 

 

Total judeţ 
din care : 

4137 

1. Aparat propriu 3447 

2.Serviciul public comunitar de Evidenţa 
Persoanei 

149 

3.Poliţia Localã 442 

4.Implementare proiecte finanţate din fonduri 
externe 

58 

5.Posturi conducãtor auto microbuz şcolar 25 

6.Posturi create  postimplementare proiecte 
potrivit pct.6 din anexa la OUG 63/2010 

16 

 
De asemenea, în conformitate cu prevederile art.III alin.10 din OUG 63/2010, trimestrial a 

fost monitorizatã încadrarea autoritãţilor publice locale în numărul maxim de posturi calculat pentru 
anul 2019, raportându-se către Direcţia Generalã Regionalã a Finanţelor Publice situaţia referitoare la 
modul de respectare a prevederilor legii de către instituţiile publice locale. 
 

5. Activitatea Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socialã 
        La nivelul judeţului Galaţi activeazã Comisia Judeteana privind incluziunea socialã, înfiinţatã prin 
Ordinul Prefectului judeţului Galati nr. 205 din 30.05.2018. 
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Comisia judeteanã privind incluziunea socialã este formatã din reprezentanţii ai serviciilor 
publice deconcentrate cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale,  ai unitãţilor administrativ-teritoriale  
şi ai organizaţiilor nonguvernamentale.  

În anul 2019, Comisia judeteanã privind incluziunea socialã a promovat politicile sociale ale 
Guvernului României şi programele naţionale care contribuie la combaterea sãrãciei prin diferite 
pârghii, precum ocuparea fortei de muncã, protectia si asistenta socialã, educatie sau sãnãtate. 

Activitatea comisiei s-a materializat prin întâlniri trimestriale unde au fost  propuse pentru 
analizã si dezbatere urmãtoarele teme:  
✓ Bune practici în asistenţa socialã – Activitatea Centrului  Multifuncţional de Servicii Sociale pentru 

Tineri Galati; 
✓ Informare privind activitatea Fundaţiei Familia în anul 2018;   
✓ Lansarea la nivel local a Campaniei media de informare şi sensibilizare a populaţiei generale cu 

privire la consumul  de droguri , dependenţa de droguri, stigmatizarea  şi marginalizarea  socialã 
a consumatorilor de droguri -” Cunoaşte, nu discrimina!”; 

✓ Demersuri preventive destinate reducerii riscului victimal şi/sau infracţional la nivelul grupurilor 
vulnerabile; 

✓ Bune practici în asistenţa socialã – Activitatea  Asociaţia APH Sporting Club Galaţi; 

✓ Bune practici  în asistenţa socialã  - Activitateta Fundaţiei  Inimã de Copil  Galaţi; 

✓ Informare referitoare la acţiunile realizate şi mãsurile dispuse pentru respectarea reglementãrilor 
legale privind accesul persoanelor cu dizabilitãţi la mediul fizic.  
 

La nivelul judeţului Galaţi existã o colaborare permanentă a administraţiei publice locale cu 
organizaţiile  nonguvernamentale, fapt concretizat  prin derularea  unor proiecte de asistenţã socialã, 
adoptarea de mãsuri de incluziune  active, pentru dezvoltarea infrastructurii sociale şi îmbunãtãţirea  
sistemului de sãnãtate pentru persoanele defavorizate, finanţările fiind asigurate de la bugetul de 
stat, bugetele locale şi prin fonduri europene.  

 
6.Activitatea Comisiei Judeteane în domeniul Egalitãtii de Sanse între Femei si 

Bãrbati  

Constituitã în baza Ordinului Prefectului  nr.117/30.05.2018, Comisia promoveazã principiul 
egalitãtii de sanse între femei si bãrbaţi. Comisia judeteanã este formatã din reprezentanţi ai 
serviciilor publice deconcentrate cu atribuţii în domeniu, reprezentanţi ai sindicatelor si patronatelor şi 
reprezentanţi  ai ONG-urilor . 

Activitatea comisiei s-a materializat prin întâlniri trimestriale ce au avut loc la sediul Agentiei 
Judetene pentru Plãti si Inspectie Socialã.  

Intre  temele dezbatute în cadrul şedinţelor comisiei amintim:  
➢ Analizarea acţiunilor care pot fi implementate  la nivel judetean ȋn conformitate cu prevederile 

HG nr.365/24.05.2018 privind Planul operational privind implementarea strategiei nationale privind 
promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbatii 2018-2021; 

➢ Proiectul „INCLUZIUNE ŞI EGALITATE DE ŞANSE POST-2020 – Cadru strategic national de 
politica pentru incluziunea socialã şi egalitatea de şanse post 2020.” 

➢ Prevenirea si combaterea violentei domestice - Proiectul Venus - Infiinţare locuinţã protejatã  
pentru victimele violenţei domestice 

➢ ”Campania de informare și conștientizare privind violența de gen” lansat de ANES, care 
vizează promovarea numărului unic de urgență 112 și a liniei naționale telefonice gratuite pentru 
victimele violenței domestice cu număr unic – 0800 500 333 (de la nivelul ANES) în cadrul proiectului 
“Effective Criminal Justice System Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in 
Eastern Europe”, finanțat de către OSCE și implementat de către IGPR în parteneriat cu ANES, 
Asociația ANAIS și Fundația Sensiblu. 
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V. SUPORT DECIZIONAL 
 

1. Controlul intern managerial, registrul riscurilor, registrul procedurilor. 
       Controlul intern este un proces total, un mijloc pentru a atinge un obiectiv și nu un scop în sine. 
Acesta poate să furnizeze o asigurare rezonabilă managementului asupra faptului că obiectivele 
organizației vor fi îndeplinite. 
       Controlul intern reprezinta ansamblul formelor de control exercitate la nivelul instituției, inclusiv 
auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările 
legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace. 
Acesta include de asemenea structurile organizatorice, metodele şi procedurile. 
        Sistemul de control intern/managerial este organizat conform prevederilor O.S.G.G. 600/2018 
pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. 
        Prin Ordinele Prefectului nr.132/11.04.2019, nr.162/13.05.2019 și 335/04.10..2019, s-a 
actualizat componenta Comisiei de Monitorizare. De asemenea, s-au stabilit responsabilii de risc și 
limita de toleranță la risc, care este mai mică sau egala cu 4. Evidenta  riscurilor peste limita de 
toleranță 4 se realizeaza la nivel de instituție, celelalte riscuri sunt gestionate la nivel de 
compartimente. Registrele de riscuri sunt întocmite la nivelul compartimentelor și sunt evidențiate și 
monitorizate un numar de 28 riscuri. 
       Au fost organizate un număr de 6 sedinte ale Comisiei de Monitorizare S.C.I.M. 
       Instituția Prefectului județul Galați a elaborat și aprobat Programul propriu de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial, s-au stabilit 5 obiective generale de realizat la nivelul 
instituției și 35 obiective specifice. 
       S-a inventariat un numar de 191 activități procedurabile și au fost elaborate 191 proceduri. 
       De asemenea, s-au stabilit 30 de indicatori de performanță asociați activităților și obiectivelor 
specifice la nivelul instituției. 
 

2. Audit intern. 
       În cursul anului 2019 activitatea de audit s-a exercitat în cadrul unui compartiment prevăzut cu 
un post, în subordinea directă a conducătorului instituţiei (prefect). 
        Sub aspect metodologic şi de specialitate Compartimentul Audit intern este coordonat de către  
Direcţia Audit Public Intern din M.A.I, structură care efectuează şi supervizarea misiunilor de audit 
public intern ale Compartimentului. 
        În conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice, activitatea Compartimentului se 
desfăşoară pe bază de Plan anual de audit public intern care este aprobat de către conducătorul 
instituţiei. Planul se fundamentează pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, 
programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducătorului entităţii 
publice, prin consultare cu entităţile publice ierarhic superioare, ţinând seama de recomandările Curţii 
de Conturi a României. 
       Obiectivul general al auditului public intern în entităţile publice îl reprezintă îmbunătăţirea 
managementului acestora şi poate fi atins, în principal, prin: 
    a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate 
în scopul de a furniza entităţii publice o evaluare independentă a proceselor de management al 
riscurilor, de control şi de guvernanţă; 
    b) activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în 
entităţile publice, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale. 
         Sfera auditului public intern cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţii publice 
pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial. 

    Realizări ȋn domeniul activităţii de audit: 
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         În anul 2019 Compartimentul audit intern din cadrul instituţiei (prevãzut cu un post) a efectuat 
toate misiunile de audit de regularitate prevãzute în Planul de audit public intern aprobat de cãtre 
conducãtorul instituţiei, astfel: 
        Misiunea de audit nr. 1:  Examinarea activităţilor specifice domeniului ,, Buget şi evidenţă 
financiar-contabilă, pentru perioada 2017-2018”, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, 
regulilor procedurale şi metodologice care îi sunt aplicate 
        Misiunea de audit nr. 2:  Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2019 
        Misiunea de audit nr. 3:  Examinarea activităţilor specifice domeniului ,, Salarizare personal 
cap. 51.0, pentru perioada 2017–2018’’, sub aspectul respectãrii ansamblului principiilor, regulilor 
procedurabile şi metodologice, care îi sunt aplicate 
        Misiunea de audit nr. 4:  Examinarea activităţilor specifice domeniului ,,Acordarea drepturilor 
băneşti, altele decât salariile la nivelul instituţiei şi a celor două servicii publice comunitare, pentru 
perioada 01.01.2018 – 31.12.2018’’, sub aspectul respectãrii ansamblului principiilor, regulilor 
procedurabile şi metodologice, care îi sunt aplicate. 
        Misiunea de audit nr. 5:  Examinarea activităţilor specifice domeniului ,, Procesul electoral- 
alegeri europarlamentare 2019, pentru perioada 15.02.2019 – 31.07.2019”, sub aspectul respectării 
ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care îi sunt aplicate 
        Misiunea de audit nr.6:  Examinarea activităţilor specifice domeniului ,,Gestionarea 
patrimoniului, pentru perioada 01.01.2018 – 30.09.2019”, sub aspectul respectării ansamblului 
principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care  îi sunt aplicate 
         În urma efectuării misiunilor de audit au fost identificate slăbiciuni minore ale sistemului de 
control, care au fost remediate prin îmbunătăţirea practicilor de lucru, elaborarea procedurilor 
operaţionale care au asigurat separarea sarcinilor şi responsabilitãţilor, fiind aduse la cunoştinţa 
tuturor persoanelor implicate în desfãşurarea activitãţilor. 
        Compartimentul audit intern a ajutat structurile auditate sã îşi îndeplineascã obiectivele specifice 
printr-o abordare sistematicã şi metodicã bazatã pe analiza riscurilor asociate activitãţilor desfãşurate,            
        Alte activităţi specifice desfăşurate de Compartimentul Audit intern: 

 -   elaborarea Planului de audit public intern pe anul 2020 şi a Planului multianual pe perioada 
2020 -2022 în conformitate cu metodologia transmisă de D.A.P.I din M.A.I; 

    -   elaborarea Raportului anual privind activitatea de audit public intern pe anul 2018 şi a anexelor  
(1-16) precum şi transmiterea acestora la M.A.I - D.A.P.I şi la Camera de Conturi Judeţeanã Galaţi; 
        -  elaborarea şi aprobarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit 
public intern pe anul 2019 precum şi a anexelor la acesta (Planul de acţiune privind asigurarea şi 
îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit public intern şi Raportul de monitorizare a calităţii activităţii 
de audit public intern); 
 

3.Etică și conduită. 
 Prin Ordinul Prefectului nr. 99/27.03.2008 a fost desemnatǎ doamna Manole Elisabeta Violeta 
pentru consiliere eticǎ  și pentru monitorizarea normelor de conduitǎ  la Instituția Prefectului - județul 
Galați. 
 Ȋn conformitate cu prevederile art.9 lit. a și b din Ordinul A.N.F.P. nr. 3753/2015 din 3 
noiembrie 2015 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi 
a implementării procedurilor disciplinare,consilierii de etică completează şi transmit trimestrial 
informaţiile privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici și asigură 
transmiterea semestrialǎ a informațiilor privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice. 
 Potrivit art.4 din Ordinul A.N.F.P. mai sus menționat, procesul de raportare este format din 
completarea şi transmiterea către Agenţia Naționalǎ a Funcționarilor Publici a informaţiilor privind 
respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici, precum  şi a celor privind 
implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Procesul de 
raportare se realizează în mod unitar, în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie în acest sens de către 
Agenţie pe pagina de internet www.anfp.gov.ro - secţiunea "consilier de etică". 

Prin Ordinul nr. 76/14.02.2019 a fost actualizat Codul de eticǎ și integritate al al funcționarilor 
publici și al personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului - județul Galați. 
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Conform Notei Interne nr.1703/04.03.2019, funcționarii publici din Instituția Prefectului - 
județul Galați au procedat la completarea unui Chestionar privind respectarea codului de eticǎ. 

Urmare adoptǎrii O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificǎrile și 
completǎrile ulterioare, prin Ordinul Prefectului nr. 339/10.10.2019 a fost aprobat Codul de eticǎ și 
integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului - 
județul Galați.   

Ȋn vederea respectǎrii prevederilor art. 451 alin.8 din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, pentru informarea cetăţenilor, a fost asiguratǎ 
publicarea principiilor şi normelor de conduită pe pagina de internet a instituției. 
 Ȋn cursul anului 2019, consilierul de eticǎ nu a fost sesizat despre ȋncǎlcarea normelor de 
conduitǎ de cǎtre funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului - Județul Galați, iar la comisia de 
disciplinǎ din cadrul instituției nu au fost ȋnregistrate sesizǎri.  
 Avȃnd ȋn vedere cǎ ȋn conformitate cu prevederile art. 452 alin.2 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, dobândirea calităţii de consilier 
de etică vizează deţinerea unui statut temporar, atribuit cu respectarea unor condiţii expres, unui 
funcţionar public pentru o perioadă de 3 ani, la cererea expresǎ a funcționarului public de renunțare 
la calitatea de consilier de eticǎ, formulatǎ ȋn temeiul prevederilor art.456 alin.1 lit. a din actul 
normativ mai sus menționat, ȋncepȃnd cu data de 18.12.2019, prin Ordinul Prefectului nr. 
413/18.12.2019 a fost desemnatǎ consilier de eticǎ, doamna Ghiorghi Daniela, funcționar public din 
cadrul Compartimentului Resurse Umane.   
 

4.Protecţia  informaţiilor clasificate 
Protecţia informaţiilor clasificate se efectuează de către subprefectul judeţului Galaţi numit 

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

În anul 2019 nu au fost raportate incidente de securitate. 
 

5. Prevenirea şi combaterea corupţiei. Actualizarea riscurilor la corupţie şi 
monitorizarea lor 

• Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) 2016-2020, aprobată prin HG nr. 583/2016, coroborată 
cu prevederile OMAI nr. 72/2017 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, 
la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2017 - 2020, a Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 
În vederea punerii ȋn aplicare a prevederilor actelor normative ce reglementează SNA 2016-2020, 

Instituţia Prefectului judeţul Galaţi a transmis Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile 
Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ȋn luna ianuarie, raportul conţinând progresele 
ȋnregistrate ȋn implementarea Strategiei, ȋn conformitate cu calendarul de activităţi şi responsabilităţi 
cuprins ȋn OMAI nr.72/2017. Totodată, au fost transmise şi informaţiile referitoare la implementarea 
inventarului măsurilor de transparenţă şi de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei, precum şi 
informaţiile ce privesc indicatorii de performanță asociați standardului general „publicarea 
informațiilor de interes public”, acestea din urmă fiind prevăzute ȋn Memorandumul privind creșterea 
transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public. De asemenea, a fost transmis şi 
un material sintetic ce cuprindea progresele ȋnregistrate ȋn anul anterior ȋn implementarea SNA 2016-
2020 la nivelul instituţiei. 

• Registrul riscurilor de corupţie pentru anul 2019 
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr.62/2018 şi ale 

procedurii de sistem privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne, ȋn anul 2019 a fost elaborată o nouă variantă a Registrului riscurilor de corupţie, 
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cu parcurgerea tuturor etapelor prevăzute ȋn procedura de sistem. Pentru aceasta, s-au desfăsurat 
următoarele activităţi: 
- A fost actualizată componenţa Grupului de lucru, prin ordinele prefectului nr.12/15.01.2019 şi 

102/14.03.2019; 
- Consilierii de integritate de la nivelul instituţiei au participat la activitatea de instruire ȋn utilizarea 

aplicaţiei Managementul Asistat al Riscurilor de Corupţie (MARC), desfăşurată la sediul Serviciului 
Judeţean Anticorupţie (SJA) Galaţi; 

- În baza ordinelor de prefect anetemenţionate, s-a solicitat crearea de conturi de utilizator ȋn 
aplicaţia MARC pentru toţi membrii Grupului de lucru, solicitarea a fost dusă la ȋndeplinire de către 
responsabilii din partea SJA Galaţi; 

- Au fost analizate nomenclatoarele ce cuprind domeniile de activitate ce pot prezenta riscuri de 
corupţie, puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie şi s-au transmis observaţiile 
reieşite ȋn urma analizei; 

- Membrii Grupului de lucru au participat la o şedinţă de instruire, desfăşurată la sediul instituţiei şi 
susţinută de specialiştii SJA Galaţi, care a vizat atât prezentarea aplicaţiei MARC, cât şi prezentarea 
etapelor necesare a fi parcurse pentru elaborarea Registrului riscurilor de corupţie de la nivelul 
instituţiei; 

- Introducerea datelor aferente fiecărei activităţi de la nivelul instituţiei ȋn MARC de către fiecare 
membru al Grupului de lucru, respectiv: completarea chestionarelor, analiza activităţilor 
vulnerabile, identificarea şi descrierea riscurilor, evaluarea cadrului normativ care reglementează 
domeniul de activitate supus riscului, estimarea probabilităţii materializării riscurilor şi estimarea 
impactului acestora, stabilirea măsurilor de prevenire şi control pentru fiecare risc ȋn parte, 
completarea celor 24 de fişe de risc rezultate la nivelul instituţiei; 

- În urma tuturor acestor activităţi, s-a procedat la generarea Registrului de riscuri ȋn aplicaţia MARC 
şi s-a ȋnaintat documentul rezultat spre aprobare de către prefect; 

- Ulterior aprobării, Registrul de riscuri a fost transmis la SJA Galaţi şi a fost pus la dispoziţia tuturor 
angajaţilor instituţiei ȋn vederea luării la cunoştinţă, ca instrument de prevenire şi combatere a 
corupţiei ȋn anul 2019 la nivelul instituţiei 
• Activităţi de instruire / informare pe problematica prevenirii şi combaterii corupţiei 

În cadrul proiectului „Mecanisme eficiente de prevenire şi combatere a corupţiei ȋn 
administraţia publică”, cei trei consilieri de integritate de la nivelul instituţiei au participat la o sesiune 
de instruire pentru utilizarea aplicaţiei MARC (managementul asistat al riscurilor de corupţie) 
organizată de Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ȋn intervalul 21-
23 mai. 
 
 

VI.SERVICII PUBLICE COMUNITARE 
 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple 
Structura organizatorică şi efectivele serviciului sunt stabilite conform statului de funcţii aprobat 

prin ordin al prefectului. Pentru asigurarea stării de funcţionalitate a serviciului în mod unitar, relaţiile 
de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar şi compartimentele 
acestuia: emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări, informatică şi restricţii. 
 Această structură are capacitatea de a asigura îndeplinirea integrală şi optimă a atribuţiilor şi 
scopului ce revin serviciului.  
 Activitatea de control şi coordonare este atributul şefului serviciului şi se realizează direct.  
 Starea şi practica disciplinară în rândul personalului a fost foarte bună. În această perioadă nu 
au fost înregistrate reclamaţii sau sesizări privind implicarea personalului propriu în evenimente de 
natură să aducă atingere onoarei şi demnităţii de poliţist. Lucrătorii serviciului s-au încadrat în 
climatul de ordine şi disciplină prevăzut de dispoziţiile şi instrucţiunile M.A.I. pe această linie, fiind 
respectate prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului. 
 Realizări ȋn domeniul propriu de competenţă  
 Lucrătorii serviciului şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu planurile de muncă 
trimestriale, completate cu ordinele şi dispoziţiile Direcţiei Generale de  
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Paşapoarte, astfel că sarcinile au fost indeplinite în cea mai mare parte, în perioada avută în discuţie 
înregistrându-se rezultate bune şi foarte bune. În fiecare zi de miercuri a săptămânii, serviciul nostru 
a desfăşurat activităţi de primire a cererilor şi eliberări paşapoarte electronice în cadrul punctului de 
lucru deschis la Tecuci. 

 Comparativ cu anul 2018, rezultatele obţinute sunt cele din tabelul următor: 

                                 PERIOADA 
INDICATOR 

Rap. 
ANUL 
2019 

ANUL 
2018 

Cereri primite total  1.01 39971 40663 

Cereri primite la MDOC, din care: 1.11 20684 20965 

- CRDS: 1.12 8932 9082 

- cu domiciliul în România: 1.11 11200 11610 

- cu reînregistrare: 1.11 210 273 

Cereri de pasapoarte electronice primite 1.01 35523 33861 

Cereri de pasapoarte temporare primite 1.01 3627 6754 

Cereri de pasapoarte primite la Tecuci  - 2600 2679 

Cereri refuzate - total 1.01 28 48 

Pasapoarte eliberate total  2.02 33371 32731 

Pasapoarte eliberate la ghiseu 2.06 28262 32427 

Paşapoarte livrate prin curierat 2.15.1 7296 6589 

Rebuturi de emitere temporare/electronice 2.09 17/ 20/15 

Rebuturi tehnologice temporare 2.09 22 41 

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

- 1719 3610 

Persoane care şi-au stabilit domiciliul în 
străinătate  

3.3 
3.6 

3893 

 

3932 

Masuri de suspendare a dreptului la libera 
circulatie 

3.7 739 795 

Urmariti general 3.7 155 129 

Pasapoarte retrase 3.7 35 28 

Procese-verbale la domiciliu - 16 18 

Urmariti general/local predaţi la IPJ - 0 0 

Pasapoarte false depistate - 0 0 

Documente false prezentate la ghiseu - 4 4 

Decedati 3.4 66 18 

Minori abandonati - 6 4 

Bolnavi psihic repatriati - 0 0 

Cetateni romani arestati in strainatate, din care 
cu anuntare 

- 318/64 395/58 

Adeverinte eliberate - 195 210 

Nr.scrisori intrate - 58 33 

Nr.scrisori rezolvate - 58 33 

Amenzi contraventionale aplicate - 346 225 

Valoarea amenzilor aplicate - 10956 7560 

 
 Grafic, situaţia comparativă se prezintă astfel: 
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 În perioada 24.06-14.08.2019 programul de lucru a fost prelungit la 10 ore zilnic, fiind puse 
în funcţiune două ghişee suplimentare. 
  Pe linie de secretariat documente clasificate şi comunicare publică au fost înregistrate 16835  
lucrări (din care 15579  lucrări pe linia Regulamentului UE 679/2016 – GDPR, iar 1256 lucrări diverse), 
fiind expediate un număr de 9640 lucrări. De asemenea, au fost înregistrate 280 lucrări cu caracter 
clasificat. Pe linia cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate (CRDS) au fost întocmite şi expediate 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanei un număr de 3895 comunicări.  

 În acest an s-au prezentat în audienţă 9 persoane, iar un număr de 47 de persoane au depus 
petiţii care au avut ca principal obiect restituirea paşapoartelor reţinute de lucrătorii serviciului ca urmare 
a restrângerii sau suspendării dreptului la libera circulaţie sau au solicitat obţinerea unui paşaport simplu 
temporar, conform cu noile prevederi legale în materie de paşapoarte. Excepţie a făcut o singură petiţie 
cu privire, în general, la activitatea unor instituţii aparţinând M.A.I., şi în special privind modul de 
depunere a documentelor pentru eliberarea paşapoartelor la serviciile de paşapoarte, petiţie care a 
fost soluţionată de Corpul de Control al Direcţiei Generale de Paşapoarte.  

În perioada analizată nu au fost înregistrate reclamaţii la adresa lucrătorilor ori a modului de 
organizare a activităţii serviciului. 

 Pe linie de pregătire profesională lucrătorii serviciului au participat la şedinţele în care au fost 
prelucrate temele de pregătire specifice.  
           Lucrătorii desemnaţi au efectuat instruirile periodice privind securitatea şi sănătatea în 
muncă, pe linia prevenirii producerii incendiilor, precum şi pe linia întreţinerii, exploatării şi conducerii 
pe drumurile publice a autovehiculelor personale şi/sau aparţinând MAI. 
    
 2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor 

În cadrul serviciului există 3 compartimente, respectiv Compartimentul permise de conducere 
și examinări, Compartimentul evidență vehicule rutiere și înmatriculări și Compartimentul informatic . 
 În afara acestora, angajații  D.R.P.C.I.V. București ( 1 agent – șeful atelierului de confecționat 
plăci numerice, 2 muncitori în cadrul aceluiași atelier și 1 agent – casier )  desfășoară activități 
colaterale cu activitatea specifica serviciului nostru, ușurând astfel obiectivul general – servicii de 
înaltă calitate și operativitate . 
  Realizări în domeniul propriu de competenţă  
 Lucrătorii serviciului şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu planurile de muncă 
trimestriale, completate cu ordinele şi dispoziţiile Directiei Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare Vehicule și Instituției Prefectului – județul Galați, astfel că sarcinile au fost îndeplinite în 
cea mai mare parte, în perioada de referință  înregistrându-se rezultate bune şi foarte bune. 
Săptămânal, serviciul nostru a desfăşurat activităţi de primire a cererilor și după ora 16.30, iar 
comisia de examen se deplasează pe raza municipiului Tecuci pentru desfășurarea probei de traseu a 
examenului auto. 
 La sfârșitul anului 2019, în perioada sărbătorilor de iarnă, programul de lucru cu publicul s-a 
desfășurat și în zilele de week-end, precum și în zilele care au fost declarate ca zile libere de către 
Guvernul României. 

Comparativ cu anii 2014-2015-2016-2017-2018, rezultatele obtinute in cadrul serviciului in 
anul 2019 se prezinta in situatia de mai jos: 

 

Nr. Indicatori 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Obs. 

1 
candidati examinati la 

proba teoretica 
18.188 17.238 19.094 16.661 18.453 17.818 - 

2 
admisi la proba 

teoretica 
7.311 9.386 10.273 9.777 11.313 10.801 - 

3 
respinsi la proba 

teoretica 
10.877 7.852 8.821 6.884 7.140 7.017 - 

4 
examinati la proba 

practica 
16.577 17.407 14.637 13.984 11.313 11.016 - 
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5 
admisi la proba 

practica 
5.994 8.900 7.657 7.764 6.758 6.676 - 

6 
respinsi la proba 

practica 
10.583 8.507 6.980 6.220 4.4460 4.340 - 

7 
procent final de 
promovabilitate 

36.15 51.13% 52.31% 46.6 % 36.60 37.46 - 

8 
total permise de 

conducere editate 
26.683 24.675 24.383 20.165 14.950 13.326 - 

9 
permise de conducere 

noi 
6.131 6.916 6.117 6.344 5.947 5.627 - 

10 
permise de conducere 

romanesti 
preschimbate 

18.376 15.986 16.896 12.564 8.196 7.699 - 

11 
permise de conducere 
straine preschimbate 

2.176 1.773 1.370 1.257 807 762 - 

12 
operatiuni 

inmatriculare 
32.682 33.958 29.739 18.834 17.066 15.948 - 

13 radieri auto 4.406 3.297 1.912 1.764 1.813 1.680 - 

14 
tiparire carti identitate 

vehicule 
32.200 34.105 29.255 18.470 1.854 16.002 - 

15 
certificate 

inmatriculare noi 
21.200 22.613 21.142 13.494 12.325 11.453 - 

16 
certificate 

inmatriculare 
preschimbate 

11.000 11.492 8.597 5.340 4.741 4.495 - 

17 autorizari provizorii 12.837 12.366 13.218 13.936 10.953 10.079 - 

18 petitii si adrese  8995 12.728 7.859 5.499 3.113 3.910 - 

19 infractiuni constatate 77 12 7 4 5 0 - 

 
Graficul comparativ (2018 – 2019) privind principalii indicatori realizați: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 
COOPERAREA INTER INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 
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În colaborare cu Garnizoana Galați, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Consiliul Județului Galați și 
Primăria Municipiului Galați, Cancelaria prefectuluia organizat ceremoniile civile, religioase și militare 
cu prilejul următoarelor sărbători naţionale:  
- 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române 
- 9 Mai – Ziua Independenţei; Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite; Ziua Europei 
- 6 Iunie – Ziua Eroilor 
- 26 Iunie – Ziua Drapelului Naţional 
- 29 Iulie – Ziua Imnului Naţional 
- 1 Decembrie – Ziua Naţională a României 
- 22 Decembrie – Ziua Victoriei Revoluției și a Libertăţii României 

Cancelaria a contribuit, de asemenea, la organizarea Zilei Armatei - 25 Octombrie, Zilei 
Veteranilor – 11 Noiembrie și Zilei Armistițiului - 13 Noiembrie, și a asigurat reprezentarea la 
următoarele evenimente:  29 Aprilie – Ziua Veteranilor de Război, 29 Iunie – Ziua Dunării, 15 August 
– Ziua Marinei, 13 septembrie – Ziua Pompierilor, 30 Noiembrie – Zilele Galaţiului.  

Cancelaria a asigurat buna desfăşurare a întâlnirilor bilaterale ale prefectului, ca reprezentant 
al Guvernului în teritoriu, cu reprezentanţi ai statelor interesate de colaborare la nivel regional, astfel: 
  - 13 mai 2019 - Excelența Sa domnul Cord Meier-Klodt ambasadorul Republicii Federale Germania 
 -  29 octombrie 2019 -Excelența Sa doamna Jiang Yu ambasadorul Republicii Populare Chineze; 
 -  15 noiembrie 2019 - Excelența Sa doamna Michele Ramis ambasadorul Franței.  
 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 
 

În vederea fundamentării de către Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile a unui proiect 
integrat ce vizează formarea personalului la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, finanţat prin  
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT) 2014-2020, au fost transmise Direcţiei Generale 
pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului datele necesare pentru includerea ȋn grupul-ţintă a 
persoanelor eligibile din cadrul instituţiei.  

La solicitarea Direcţiei Generale pentru Relaţia cu Instituţiile Prefectului, ȋn contextul 
propunerii spre finanţare a proiectului “Management performant la nivelul DGRIP, DGCTI, DSG şi 
Instituţiile Prefectului, aflat ȋn faza de evaluare la nivelul Autorităţii de Management pentru Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă, au fost transmise toate informaţiile necesare cu privire la 
sistemul de gestiune electronică a documentelor existent la nivelul instituţiei noastre, implementat ȋn 
cadrul a două proiecte cu finanţare europeană ȋn anii precedenţi. 

În vederea implementării proiectului SIPOCA 588 „Îmbunătăţirea capacităţii autorităţii centrale 
ȋn domeniul managementului apelor ȋn ceea ce priveşte planificarea, implementarea şi raportarea 
cerinţelor europene din domeniul apelor”, a fost acordat sprijinul necesar Ministerului Mediului, Apelor 
şi Pădurilor pentru organizarea unei ȋntâlniri ȋn cadrul căreia au fost prezentate şi discutate noi 
metodologii referitoare la stabilirea aglomerărilor umane şi posibilele implicaţii ale acestora pentru 
judeţul Galaţi, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor relevante ȋn domeniu şi ai autorităţilor 
locale. 

Cu o frecvenţă lunară, reprezentanţii instituţiei au participat la analiza activităţii desfăşurate 
de structurile ministerului ȋn domeniul accesării şi implementării fondurilor europene, reuniuni care au 
avut loc ȋn sistem videoconferinţă la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie.  

În anul 2019, la nivelul judeţului Galaţi se aflau ȋn implementare 139 proiecte cu finanţare 
europeană, derulate de 56 de unităţi administrativ-teritoriale – Consiliul Judeţean Galaţi, primăriile 
municipiilor Galaţi şi Tecuci, primăriile oraşelor Târgu Bujor şi Bereşti şi primăriile a 51 de comune. 
Valoarea totală a acestor proiecte este de 1.224.197.773 lei, iar alocările financiare provin 
preponderent din Programul Operaţional Regional pentru mediul urban şi pentru infrastructura 
judeţeană de transport, respectiv Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pentru mediul rural. 

Comparativ cu anul 2018, situaţia accesării fondurilor europene se prezintă astfel: 
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IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII  
 

1. Informare şi relaţii publice  
a. Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public 

În anul 2019 au fost depuse 26 de cereri de informaţii publice, 14 cereri au fost depuse  
de  persoane juridice și  12 de persoane fizice.  Prin aceste cereri s-au solicitat, în principal, informaţii 
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei, date despre activitatea conducătorilor  
instituţiei şi informaţii despre unităţile administrativ-teritoriale din judeţ. Dintre cele 14 depuse de 
persoanele  juridice, 9 au fost cereri de informații despre situația juridicǎ a unor terenuri  din 
municipiul Galați. 
         Din totalul de 26 de cereri, au fost soluţionate favorabil 14 cereri, 10 cereri au fost soluţionate 
nefavorabil şi 2 direcţionate către alte instituţii,  deoarece nu deţineam informaţiile solicitate. În anul 
2019 nu au fost depuse reclamaţii administrative și nu s-au formulat plângeri în instanţă în temeiul 
Legii 544/2001. 

b. Activităţi de secretariat 
În cursul anului 2019 au fost înregistrate un număr de 10600 documente în sistemul electronic  

de gestionare  al  documentelor Doc Manager.  
Toate documentele înregistrate în Instituţia Prefectului - judeţul Galaţi în anul 2019 au fost 

scanate şi ataşate în aplicaţia electronică de management a documentelor Doc Manager, inclusiv 
răspunsurile aferente, fiind ataşate ȋn format electronic un număr de 16032 documente.  
 

2. Activitatea  de soluţionare  a  petiţiilor  şi a audienţelor  
Petiţii 
În anul 2019 s-au înregistrat 694 petiţii: 95 petiţii cu solicitări la legile fondului funciar şi 

retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, 2 au constituit sesizări privind infracţiuni 
contra patrimoniului, 1 au constituit sesizări privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau 
contravenţii, 115 au fost reveniri cu aceeaşi problemă,  iar  481 au reprezentat diferite cereri. 

Din totalul de 694 petiţii înregistrate în anul 2019 au fost rezolvate în termenele prevăzute 
de lege 668 petiţii, restul fiind în curs de soluţionare.  

Faţă de anul 2018, când s-au înregistrat 671  petiţii, s-a constatat o creştere  cu aproximativ  4% 
a numărului de petiţii depuse. 

Audienţe 
În anul 2019, prefectul  şi subprefectul judeţului Galati  au acordat un număr de 74 de audienţe.  
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În cadrul audienţelor acordate de conducerea instituţiei s-au prezentat 74 de persoane din 
care 70 persoane au depus memorii. Din totalul petiţiilor înregistrate în cadrul audienţelor 65 au fost 
soluţionate, restul fiind în curs de soluţionare. 

 
Structura detaliată a petiţiilor înregistrate la Instituţia Prefectului – judeţul Galaţi: 

A. Numărul de petiţii:  694, din care: 
a. 2  au constituit sesizări privind infracţiuni contra patrimoniului; 
b. 1  sesizări privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii; 
c. 481 au reprezentat diferite cereri; 
d. 95 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate de regimul 

comunist; 
e. 115  au fost reveniri cu aceeaşi problemă. 

 
B. Din  totalul de petiţii, au fost primite: 
a. 43 de la Guvernul României, 4 de la Administraţia Prezidenţială, 41 de la alte instituţii de 

stat; 
b. 0 de la Masss-media; 
c. 7 de la persoane juridice; 
d. 598 de la persoane fizice, din care 581 cetăţeni români, 7 cetăţeni străini, 0 apatrizi; 
e. 1 de la organizaţii neguvernamentale române, iar 0 organizaţii neguvernamentale din statele 

membre UE. 
f. 93  prin e-mail, 12 prin fax; 
g. 0 au fost anonime, sau în urma verificărilor a rezultat că petentul este anonim. 

 
C. Petiţiile au fost soluţionate astfel: 
a. 473 pozitiv sau parţial pozitiv; 
b. 147 negativ; 
c. 35 au fost redirecţionate pentru competentă soluţionare, către alte instituţii abilitate ale 
statului; 
d. 26 sunt în curs de soluţionare; 
e.  13 au fost clasate direct. 
 
D. Din totalul de 74 petenţi primiţi în audienţă: 
a. 74 au fost consiliaţi de personalul de relaţii cu publicul şi au depus 70 de petiţii; 
b. 74 au fost primiţi de conducerea instituţiei. 
 
E. Din totalul de petiţii depuse cu ocazia audienţelor, au fost soluţionate: 
a. 38 pozitiv sau parţial pozitiv; 
b. 24  negativ; 
c. 5 în curs de soluţionare. 
d. în 3 cazuri s-a declinat competenţa către alte instituţii. 

 
Rezolvarea solicitărilor adresate instituţiei de către alte entităţi publice 
a.43 de la Guvernul României; 
b.4 de la Administraţia Prezidenţială; 
c.41 de la alte instituţii de stat; 

 
Solicitările au fost soluţionate astfel: 
a. 51 pozitiv sau parţial pozitiv; 
b. 30 negativ; 
c. 4 au fost redirecţionate pentru competentă soluţionare, către alte instituţii abilitate ale statului; 
d. 2 sunt în curs de soluţionare; 
e. 1 clasat 
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Grafic, situaţia solicitărilor după entitatea expeditoare se prezintă astfel:  
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 După modalitatea de soluţionare, reprezentarea grafică este următoarea 
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3. Apostilarea documentelor  

Funcţionarii publici desemnaţi de conducerea instituţiei să desfăşoare  activitatea de  
certificare  cu apostilă  urmăresc  realizarea  tuturor etapelor  stabilite prin Instrucţiunile nr.82/2010 
cu modificările şi completarile ulterioare  şi prin Procedura internă privind aplicarea apostilei . 

În anul  2019  s-au înregistrat şi operat un număr de 3169 cereri, fiind apostilate un număr de 
4126 acte (sistemul s-a resetat la 15 ianuarie 2019 ). 
 În cadrul compartimentului  de  apostilă s-au derulat şi activităţi conexe, cum ar fi:  

- formularea răspunsurilor  la petiţiile  adresate Instituţiei Prefectului - judeţul Galaţi; 
- îndrumarea solicitanţilor către  autorităţile competente  după aplicarea apostilei;  
- colaborarea  cu alte instituţii ale prefectului şi cu autorităţile  administraţiei publice centrale şi 

locale, în scopul  verificării  actelor  administrative oficiale supuse certificării cu apostilă. 
 

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A 
ACTIVITĂȚII 
 
1. Aspecte care țin de asigurarea unor resurse suplimentare instituției  și care se pot 
constitui în propuneri de eficientizare a activității : 

• Îmbunătățirea asigurării cu personal pentru activitățile : servicii publice comunitare, în special 
pentru permise și înmatriculări dar și pentru structura juridica, corp control prefect ; 

• Asigurare spațiu de lucru corespunzător pentru ambele servicii publice comunitare;  
• O analiza a modului de salarizare a personalului prefecturilor în raport de celelalte structuri din 

minister  dar și în raport cu Serviciile Publice Deconcentrate. 
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2. Aspecte care nu țin de asigurarea unor resurse suplimentare instituției  

• Proceduri unitare în minister în legătura cu activitățile dependente de structurile prefecturilor; 
• Încurajarea efectuării de analize comune cu toate structurile din prefecturi din țară  pe teme 

distincte pentru aplicarea unitară a unor reglementări și schimburi de informații;  
• Îmbunătățirea softurilor care țin de activitățile financiar-contabile; 
• Simplificarea unor proceduri de lucru mai ales pe linia resurselor umane;  
• Clarificarea listei Serviciilor Publice Deconcentrate; 
• Programe de perfecționare a personalului;  
• Identificarea unei solutii de asigurare a accesului direct la finanțări din fonduri UE a 

prefecturilor. 
• Pentru  îmbunătăţirea activităţii privind verificarea actelor administrative adoptate  de 

autorităţile publice locale şi a actelor administrative emise de conducătorii acestora,  se vor înainta 
sesizări  Comisiei  Judeţeane  de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a 
sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, identificate ca abateri 
disciplinare  şi se vor formula circulare în vederea aplicării unitare a prevederilor legale la nivelul 
judeţului.  
 

XI. OBIECTIVE 2020 
• Creșterea eficienței structurilor instituției în realizarea serviciilor publice oferite cetățenilor;  
• Îmbunătățirea managementului intern în legatură cu  utilizarea resurselor financiare, 

patrimoniale și umane alocate; 
• Creșterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea și gestionarea 

șituațiilor de urgență și gestionarea mai eficientă a resurselor instituției în ce privesc măsurile de 
apărare generală împotriva calamităților de orice fel (non militară); 

• Îmbunătăţirea relaţiei cu instanţa de judecată prin înaintarea cu celeritate a documentaţiei şi a  

informaţiilor privind soluţionarea dosarelor precum şi întărirea poziţiei procesuale.  

• Îmbunătățirea nivelului general de securitata a datelor, informațiilor și bazelor de date 
conținute în sistemele și stațiile de lucru utilizate de către salariați;  

• Îmbunătățirea nivelului de performanță a tehnicii IT utilizate prin menținerea viabilității 
acesteia. 

• Îmbunătățirea dialogului și a mecanismelor de colaborare între Instituția Prefectului pe  
de o parte și cetățeni, autoritățile administrației publice locale, celelalte instituții din plan local sau 
central, pe de altă parte. 

• Înființarea unui punct de lucru al S.P.C.R.P.C.I.V.Galați pe raza mun. Tecuci; 
 
 

XII. CONCLUZII 
La nivelul Instituției Prefectului județul Galați  activitățile și responsabilitățile asumate sunt 

într-un proces continuu de îmbunătățire. Identificarea și aplicarea celor mai bune practici rămâne 
unul din obiectivele necesare pentru viitor. 
 

PREFECT 
Gabriel-Ioan Avrămescu 
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