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Raport privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 

2016-2020 la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2017  

 
1. Introducere 

 

Activitatea Consiliului Judeţean Galaţi a vizat, în anul 2017, consolidarea calităţii serviciilor 

publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile principiilor legalităţii, eficacităţii, 

transparentei şi supremaţiei interesului public atât la nivelul conducerii unităţii adminsitrativ0teritoriale 

Judeţului Galaţi cât şi la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

În direcţia implementării prevederilor Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 – 

2020 (SNA), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, care urmăreşte implementarea 

eficientă a standardelor interne şi internaţionale anticorupţie, Consiliul Judeţean Galaţi şi-a asumat 

problematica integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii la nivelul superior de conducere, de către 

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi.  

În direcţia combaterii faptelor de corupţie, managementul instituţiei urmăreşte în primul rând 

prevenirea săvârşirii incidentelor de integritate şi reducerea vulnerabilităţilor în cadrul structurilor 

unde, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, există un risc şi potenţial ridicat de afectare a integrităţii 

personalului. Corupţia este văzută ca o abatere de la normalitate ce implică folosirea de către 

angajaţi a funcţiei sau poziţiei publice pentru a eluda sau a evita îndeplinirea unor norme sau 

proceduri legale, pentru obţinerea unor avantaje materiale sau a unor funcţii profesionale sau 

administrative.  

 

2. Activităţi realizate 

 

Potrivit cadrului legislativ în domeniu, în data 10 noiembrie 2016, la nivelul Consiliului 

Judeţean Galaţi a fost adoptată „Declaraţia de aderare la valorile fundamentale, principiile, 

obiectivele şi mecanismul de monitorizare a Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020”. 

Documentul este postat pe pagina proprie de internet www.cjgalati.ro în secţiunea distinctă creată, 

respectiv meniul „Informare publică – Strategia Naţională Anticorupţie”. Documentul poate fi vizionat 

accesând: http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/adeziune-sna-2016.pdf 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3) din Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea 

Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a 

riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 

măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum 

şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, la sfârşitul anului 2016 au fost emise 

acte administrative prin care a fost desemnat coordonatorul implementării planului de integritate, la 

nivel de funcţie de conducere, precum şi persoana de contact, la nivel de funcţie de execuţie, astfel; 

 Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 550 din 15 decembrie 2016 privind 

desemnarea coordonatorului, din partea conducerii, pentru elaborarea şi monitorizarea 

Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, a 

Strategiei naţionale anticorupţie 2016—2020. Prin aceasta domnul Gigel ISTUDOR, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi a fost desemnat în calitate de coordonator pentru 
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elaborarea şi monitorizarea planului de integritate al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016—2020, 

la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 549 din 15 decembrie 2016 privind 

desemnarea persoanei responsabile, la nivel de funcţie de execuţie, pentru implementarea 

la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi a măsurilor prevăzute în Strategia naţională 

anticorupţie pe perioada 2016—2020. Reprezentantul instituţiei pentru relaţia cu Direcţia 

Integritate, Bună Guvernare şi Politici Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice a fost desemnat în persoana doamnei Teodor Laura, consilier în cadrul 

Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare A.T.O.P. 

 

Prin consultarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor organizate distinct în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, la începutul anului 2017 a fost elaborat şi 

realizat documentul „Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a 

măsurilor de remediere”. Documentul conţine măsurile identificate ca mijloace de îndreptare sau de 

îmbunătăţire a potenţialelor riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie care pot apărea pe parcursul realizării 

principalelor atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu specifice. Realizarea documentului a avut la bază 

metodologia elaborată şi prezentată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice. Documentul  a fost însuşit şi aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi la data de 

28 februarie 2017. 

 

În conformitate cu  prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea 

Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a 

riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului 

măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum 

şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, a fost emis actul administrativ 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 55 din data de 28 februarie 2017 privind 

aprobarea Planului de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi, pentru implementarea 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016—2020. Planul de integritate conţine ansamblul de măsuri 

identificate şi preconizate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru prevenirea corupţiei, educaţia 

angajaţilor dar şi a publicului ţintă vizat de activitatea instituţiei/autorităţii, precum şi pentru 

combaterea corupţiei. Documentul este postat pe pagina proprie de internet www.cjgalati.ro în meniul 

„Informare publică – Strategia Naţională Anticorupţie”. Documentul poate fi vizionat 

accesând:http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/plan-integritate-2017-bun.pdf.  

După aprobare, documentul a fost diseminat/distribuit sub semnătură către toţi angajaţii. 

Planul de integritate al instituţiei noastre a fost trimis la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Public, în data de 3 martie 2017. 

În ceea ce priveşte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale, 

la emiterea actelor administrative cu caracter normativ au fost respectate prevederile art. 4 lit. b) din 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

 

Din Planului de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi, pentru implementarea 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016—2020, pe lângă aspectele deja prezentate, în anul 2017 au 

fost îndeplinite următoarele măsuri: 

 s-a realizat autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă 

instituţională şi prevenire a corupţiei, corespunzător anului 2016. Datele şi informaţiile colectate au 

fost completate pe portalul https://sna.just.ro; 
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 Preşedintele UAT Judeţ Galaţi a dispus constituirea Comisiei de îndrumare, coordonare şi 

monitorizare a implementării Standardelor de control intern. Scopul comisiei îl constituie crearea şi 

implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în cadrul Consiliului Judeţean 

Galaţi, care să asigure atingerea obiectivelor instituţiei într-un mod eficient, eficace şi economic, 

Actul administrativ este Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 192 din 17 

martie 2017 privind constituirea Comisiei de îndrumare, coordonare şi monitorizare a 

implementării Standardelor de control intern şi a grupului de lucru care va implementa 

sistemul de control managerial conform Standardelor de control intern; 

 totodată, conducerea entităţii a dispus constituirea grupului de lucru care va implementa sistemul 

de control managerial, conform Standardelor de control intern, structură care are următoarele 

atribuţii:  elaborează şi îşi însuşeşte chestionarele de control intern pentru fiecare standard; 

elaborează un program de dezvoltare a sistemului de control managerial pe compartimente cu 

responsabilităţi concrete şi termene de realizare; asigură îndrumarea metodologică a 

implementării SCM şi monitorizează progresele înregistrate; 

 managementul entităţii publice a hotărât să nu declare unele funcţii sensibile, având în vedere că, 

în situaţia în care hotărăşte să declare existenţa acestora, trebuie să elaboreze un plan pentru 

rotaţia personalului la intervale, de regulă, de minimum 5 ani, ceea ce nu se poate realiza cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. În consecinţă, au fost implementate activităţi de control 

suplimentare, astfel încât în procesul de administrare a riscurilor, efectele asupra activităţilor 

desfăşurate în cadrul entităţii să fie minime; 

 Serviciul Audit Public Intern a programat misiuni de audit în toate structurile în care se desfăşoară 

activităţi unde există funcţiile considerate ca fiind expuse, în mod special, la corupţie, respectiv 

activităţile privind organizarea activităţii de gestiune a resurselor umane, auditarea activităţii 

financiar-contabile şi informaţionale. Afirmaţiile pot fi probate prin documentul Program de audit 

intern pentru anul 2017, aprobat de Preşedintele UAT Judeţ Galaţi şi ordinele de serviciu în baza 

cărora s-au derulat misiunile în cauză; 

 s-au intensificarea activităţile de implementare a sistemului de control intern/managerial (SCI/M). 

În baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2017, sistemul de control 

intern/managerial al Consiliului Judeţean Galaţi este parţial în  conformitate cu standardele 

cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control 

intern/managerial. Conceperea şi aplicarea acestuia sunt adecvate astfel încât să permită 

conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii 

obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, 

eficienţă şi economicitate. Declaraţia se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi 

demnă de încredere, formulată în baza autoevaluării sistemului de control intern/managerial al 

entităţii; 

 în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 au continuat activităţile de implementare a sistemelor 

de control intern/managerial (SCM) la nivelul Consiliului Judeţului Galaţi, precum şi la instituţiile 

din subordine. În această direcţie s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte punerea în aplicare 

a standardelor de control intern/managerial şi eficientizarea mecanismelor administrative de 

sancţionare, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 a fost actualizat „Registrul unic al riscurilor” pentru structurile din cadrul Consiliului Judeţului 

Galaţi, realizat în format electronic. S-au stabilit responsabili cu riscurile pe compartimente şi la 

nivelul entităţii publice. Sistemul de management al riscurilor introdus este funcţionabil;  

 la nivelul instituţiei sunt elaborate şi sunt implementate proceduri de sistem privind declararea 

averilor, transparenţa decizională, accesul la informaţiile de interes public, organizarea şi 

desfăşurarea unei dezbateri publice;  



 la nivelul instituţiei publice a fost implementat un sistem de avertizare a iregularităţilor şi a 

posibilelor fapte de corupţie (avertizorul de integritate) prin includerea în Regulamentul intern al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi a prevederilor legale prin care este ocrotit 

şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună 

administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţii publice. Pentru 

a facilita modalitatea de adresare a unei avertizări în interes public, s-a creat o adresă de e-mail 

dedicată avertizorului de integritate, respectiv avertizor@cjgalati.ro. La intrarea în sediul principal, 

s-a instalat o cutie poştală pentru sesizarea unor cazuri de încălcări ale legii în cadrul autorităţii 

publice, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie. În anul 2017 nu s-a 

înregistrat nicio avertizare în interes public; 

 în anul 2017, s-a realizat implementarea Sistemului de management al calităţii prin trecerea de 

la standardul SR EN ISO 9001:2008 la standardul european EN ISO 9001:2015. Totodată s-a 

obţinut recertificarea Sistemului de management al calităţii şi s-a obţinut sigla RENAR conform 

standardului ISO 9001:2015. Noul certificat este expus pe pagina web, putând fi accesat urmând 

legătura: http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate11/cert-asig-15-lucru.jpg 

 au sporit instrumentele/mecanismele de control in organizarea examenelor de promovare şi a 

concursurilor de recrutare. Procedurile aplicare au beneficiat de transparenţă în organizarea şi 

desfăşurarea concursurilor, prin afişare la sediu, publicare în presa locală şi pe pagina de internet 

a autorităţii în secţiunea dedicată, respectiv „Informaţii de interes public -  Posturi vacante” a 

anunţurilor privind concursurile/examenele de recrutare; 

 punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de evaluare a gradului de satisfacţie a cetăţenilor 

cu privire la conduita funcţionarilor şi calitatea serviciilor oferite, respectiv: posibilitatea sesizării 

anonime  la Cutia de reclamaţii, posibilitatea adresării de SESIZĂRI ce sunt înregistrate în 

Registrul SESIZĂRI, completarea formularului/Registrului Satisfacţia clientului, potrivit procedurii 

ISO; 

 un important canal de comunicare publică l-a constituit şi îl constituie site-ul web al  Consiliului 

Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro, care reprezintă spaţiul virtual on-line unde este promovată 

instituţia şi colectivitatea teritorială, sunt puse la dispoziţia cetăţenilor multe informaţii de interes 

local, sunt prezentate şi promovate activităţile desfăşurate în scopul dezvoltării colectivităţii locale. 

Informaţiile afişate pe site sunt informaţii cu caracter practic, utile cetăţenilor, într-un volum 

considerabil. Site-ul web a fost dezvoltat pentru un volum semnificativ de informaţii. În anul 2017, 

conţinutul site-ul web a fost consultat de un număr de 984.450 de ori de ori, ceea ce reprezintă o 

creştere semnificativă de 187,7% faţă de anul 2016, când au fost contorizate doar 524.444 de 

afişări de conţinut; 

 publicarea informaţiilor pe pagina web s-a realizat în conformitate cu standardul general din Anexa 

nr. 4 la SNA, respectiv la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016; 

 s-a realizat pe pagina web a autorităţii o secţiune cu tema achiziţii publice unde au fost publicate 

procedurile de achiziţie publice, contractele încheiate, Planul anual de achiziţii; 

 s-a realizat pe pagina web a autorităţii o secţiune în care au fost publicate informaţii despre 

proiectele finanţate din programe naţionale, fonduri europene încheiate, aflate în derulare şi în 

perspectivă; 

 în anul 2017, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi derularea procedurilor operaţionale privind 

accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa procesului decizional a decurs 

fără abateri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

La data de 22 septembrie 2017 a fost completat şi expediat către MDRAP Chestionarul 

privind identificarea nevoilor administraţiei publice locale în procesul de implementare a SNA 

2016-2020. 
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În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 pentru adoptarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020, a fost încheiat un Protocol de Colaborare între 

Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Galaţi (numărul 27.958 din 04.12.2017) care 

are ca obiect susţinerea organizării şi desfăşurării unor activităţi de prevenire anticorupţie, ce vizează 

în principal promovarea la nivelul opiniei publice a integrităţii, eticii şi deontologiei profesionale, 

conştientizarea implicării în acte de corupţie, precum şi informarea cetăţenilor cu privire la 

competenţa conferită de lege Direcţiei Generale Anticorupţie şi la modalităţile de prevenire şî 

combatere a faptelor de corupţie. 

 

 

3. Incidente de integritate şi măsuri de remediere 

În anul 2017, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi nu s-au semnalat şi nu s-au înregistrat 

incidente de integritate. 

 

4. Bune practici 

În vederea creşterii transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a 

datelor publice puse la dispoziţie de către autorităţile publice, Consiliul Judeţului Galaţi a dezvoltat şi 

actualizează permanent pagina web www.cjgalati.ro, precum şi Punctul de informare-documentare 

situat în sediul adiacent sediului central. Prin aceste căi sunt accesibile publicului larg şi informaţiile 

privind procedura de emitere a avizelor, autorizaţiilor şi certificatelor. Practica existentă privind 

colaborarea cu societatea civilă, informarea realizată prin pagina de web şi la Punctul de informare-

documentare a fost apreciată ca un model de bună practică în urma evaluărilor tematice a comisiilor 

mixte de control, la evaluările tematice ale SNA, anterior anului 2017. 

Consiliul Judeţean Galaţi se regăseşte şi este punctat în instrumentul electronic Harta 

interactivă a bunelor practici identificate în domeniul prevenirii corupţiei, concepută în vederea 

realizării schimbului de bune practici şi pentru a crea o reţea a integrităţii la nivel naţional, dezvoltată 

prin eforturile Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. În Harta interactivă sunt 

consemnate exemplele de implementare a soluţiilor de e-guvernare şi e-administraţie, ca platforme 

de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni, prin accesarea fondurilor europene. 

Considerăm oportun a se menţiona că activitatea Consiliului Judeţean Galaţi se desfăşoară în 

conformitate cu standardul european EN ISO 9001:2015. Totodată trebuie menţionat că 

administraţia publică judeţeană Consiliul Judeţean Galaţi este primul consiliu judeţean din 

România care deţine din anul 2001 certificare pentru activităţi de administraţie publică în scop 

general, economic şi social-administrativ. 

 
5. Dificultăţi întâmpinate 

  

Modificările aduse Codului controlului intern/managerial prin Ordinul Secretariatului General al 

Guvernului nr. 400/2015 şi implicaţiile asupra documentelor întocmite în domeniul controlului 

intern/managerial au făcut ca matricea de corespondenţă a noilor 16 standarde de control 

intern/managerial cu cele 25 de standarde vechi să fie interpretată cu erori de către unele structuri. 

Se impune participarea la cursuri de perfecţionare de către membrii comisiei pentru monitorizarea, 

coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial în entitate. 

Menţionăm că personalul din instituţie este insuficient instruit în domeniul implementării 

SCIM, ceea ce provoacă întârzieri în realizarea procedurilor, cauzate de supraîncărcarea cu sarcini a 

personalului. 

Una dintre măsurile incluse în Planul de integritate, apreciată ca importantă din punct de 

vedere al guvernării deschise la nivel local, ca mijloc de educaţie/responsabilizare cetăţenească, 

precum şi de creştere a vizibilităţii instituţiei este transmiterea în direct sau transmiterea 
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înregistrărilor şedinţelor Consiliului Judeţean Galaţi către public, prin canal/canalele locale de 

televiziune. A aduce în casele locuitorilor din judeţ dezbaterile în urma cărora se adoptă acte 

administrative de importanţă locală, reprezintă calea cea mai populară şi directă de a înştiinţa, a 

promova, de a cunoaşte, de a educa şi de a implica cetăţeanul în problemele comunităţii. Problema 

pe care o ridicăm este legată de lipsa unei prevederi legale explicite pentru promovare media a 

şedinţelor autorităţilor publice. Datorită carenţei legislative, în mod repetat, în urma misiunilor de 

audit financiar realizate anual de Camera de Conturi, se consemnează ca eroare/abatere de la 

legalitate în opinia auditorilor publici externi, „efectuarea de plăţi aferente unor servicii de promovare 

media fără respectarea prevederilor legale”. Raportarea auditorilor Camerei de Conturi se face la 

dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, care prevede că autorităţile publice sunt obligate să elaboreze şi să 

arhiveze minutele şedinţelor publice, permiţând înregistrarea acestora. Conform alineatului (2), 

înregistrările şedinţelor publice pot fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Ori printr-o 

cerere de acces la informaţiile de interes public se realizează informarea unei singure persoane 

fizice/juridice, iar prin transmiterea şedinţelor publice prin canal media se realizează informarea unui 

număr important de cetăţeni, net superior. 

Din acest considerent, solicităm implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice pentru reglementarea acestei situaţii. 

 

6. Alte comentarii 

Mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie nu a permis înregistrarea unui 

progres major în implementarea măsurilor înscrise în Planul de integritate.  

Experienţa şi cunoştinţele dobândite ne stimulează să înregistrăm progrese în viitor, în 

aplicarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020. 
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Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 

Gigel ISTUDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Teodor Laura, responsabil, la nivel de funcţie de execuţie, 
pentru implementarea măsurilor prevăzute în Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016—2020 


