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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 
 

 

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie 

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

 
1. Introducere 

 

Activitatea Consiliului Judeţean Galaţi a vizat, şi în anul 2020, consolidarea calităţii serviciilor 

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

transparenţei şi supremaţiei interesului public atât la nivelul conducerii unităţii administrativ-teritoriale 

Judeţul Galaţi cât şi la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. Şi în acest an 

s-a continuat implementarea Planului de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi pentru perioada 

2016-2020, prin luarea de măsuri la nivel intern de prevenirea corupţiei, precum şi de informare a 

personalului cu atribuţii în domeniul integrităţii, transparenţei, prevenirii şi combaterii corupţiei în 

administraţia publică, în conformitate cu riscurile şi vulnerabilităţile constatate în evaluarea efectuată 

anterior adoptării acestuia. 

 

2. Activităţi realizate 

 

Din Planul de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi, pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2016—2020, în perioada 2016-2017 au fost îndeplinite următoarele 

măsuri: 

 Măsura 1.1 - Adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi 

mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituţiei şi comunicarea acesteia 

MDRAPFE. La data de 10 noiembrie 2016 a fost adoptată „Declaraţia de aderare a Consiliului 

Judeţean Galaţi la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020”. Documentul este expus pe pagina web a Consiliului 

Judeţean Galaţi1; 

  Măsura 1.2 - Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane responsabile  de implementarea 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016 – 2020, prin acte administrative; 

 Măsura 1.3 - Consultarea angajaţilor în procesul de elaborare a planului de integritate. În urma 

consultării compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi a fost elaborat documentul „Planul de integritate al Consiliului Judeţean 

Galaţi”2. Documentul s-a fundamentat pe rezultatele analizei de riscuri, vulnerabilităţilor şi nevoilor 

de intervenţie specifice;  

 Măsura 1.4 - Aprobarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, precum şi 

publicarea documentului pe site-ul web al autorităţii. Planul de integritate al Consiliului Judeţean 

Galaţi a fost aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 55 din data de 28 

februarie 2017 şi este postat pe pagina proprie de internet www.cjgalati.ro în meniul „Informare 

publică – Strategia Naţională Anticorupţie”. După aprobare, documentul a fost diseminat/distribuit, 

sub semnătură, către toţi angajaţii Consiliului Judeţean Galaţi; 

 
1 https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/declaratie-aderare-2017.pdf 
2: http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/plan-integritate-2017-bun.pdf 

http://www.cjgalati.ro/
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/declaratie-aderare-2017.pdf
http://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/plan-integritate-2017-bun.pdf
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 Măsura 1.5 - Identificarea şi evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie specifice instituţiei 

pe baza metodologiei elaborată de către MDRAPFE. În conformitate cu Metodologia de 

identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, recomandată pentru autorităţile publice locale 

de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în anul 

2017 s-a procedat la consultarea direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor organizate distinct în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. În urma analizei informaţiilor 

furnizate, pe baza punctajului rezultat, a fost elaborat şi realizat documentul „Raport de evaluare a 

riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere”; 

 

Din Planul de integritate al Consiliului Judeţean Galaţi, pentru implementarea Strategiei 

Naţionale Anticorupţie 2016—2020, în anul 2020 au fost îndeplinite următoarele măsuri: 

 Măsura 1.6 - Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităţilor specifice identificate. La 

nivelul Consiliului Judeţean Galaţi au fost implementate măsurile de remediere a vulnerabilităţilor, 

identificate şi înregistrate în documentul „Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la 

corupţie şi a măsurilor de remediere”, pentru atribuţiile apreciate ca vulnerabile la corupţie la 

începutul perioadei de raportare;  

 Măsura 1.7 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la 

riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate şi transmiterea către MDRAP. Pentru îndeplinirea 

sarcinii s-a realizat documentul „Raportul privind stadiul implementării Strategiei Naţionale 

Anticorupţie (SNA) 2016-2020 la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2019”3, document care 

conţine prezentarea narativă a evoluţiilor majore înregistrate în perioada de raportare şi 

prezentarea progreselor înregistrate în implementarea măsurilor din Planul de integritate al 

Consiliului Judeţean Galaţi pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016—2020. 

Pe parcursul anului, compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi au desfăşurat permanent activităţi specifice de identificare şi evaluare a riscurilor 

şi vulnerabilităţilor la corupţie. În anul 2020 nu s-au identificat noi riscuri şi vulnerabilităţi la 

corupţie; 

 Măsura 1.8 - Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă 

instituţională şi prevenire a corupţiei. La începutul anului 2020, s-a realizat autoevaluarea 

periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a 

corupţiei în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi s-a procedat la completarea situaţiei indicatorilor 

de evaluare aferenţi inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a 

corupţiei, corespunzător anului 2019. Au fost transmise informaţiile privind cele 11 măsuri 

preventive anticorupţie aplicabile la nivelul administraţiei publice locale, respectiv: codul 

etic/deontologic/de conduită; declararea averilor; declararea cadourilor; conflictele de interese; 

consilierul de etică; incompatibilităţile; transparenţa în procesul decizional; accesul la informaţii de 

interes public; protecţia avertizorului de integritate; interdicţiile după încheierea angajării în cadrul 

instituţiilor publice (Pantouflage); funcţiile sensibile. Datele şi informaţiile colectate pentru 

indicatorii cuprinşi în inventar au fost completate pe portalul https://sna.just.ro, au fost înaintate 

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

şi Administraţiei Publice, prin adresa de corespondenţă 1.145 din 10.02.2020 şi au fost expuse pe 

pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi4. Conducerea instituţiei publice sprijină explicit şi vizibil 

activitatea instituţională de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi 

şi reprezintă un model de conduită în această direcţie; 

 
3 https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate20/raport-sna-2019.pdf 
4 https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate20/inventar-mas-tipc-2019.pdf  

https://sna.just.ro/
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate20/raport-sna-2019.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate20/inventar-mas-tipc-2019.pdf
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 Măsura 1.9 - Participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a SNA şi transmiterea 

contribuţiilor anuale către MDRAP. Documentul realizat prin măsura 1.7, respectiv „Raportul 

privind stadiul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016-2020 la nivelul 

Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2019” a fost înaintat Direcţiei Integritate, Bună Guvernare şi 

Politici Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin adresa 

de corespondenţă nr. 1.145 din 10.02.2020. În anul 2020, pe fondul pandemiei de Covid-19, 

instituţia nu a fost solicitată şi nu a participat la misiuni tematice de evaluare sau la reuniuni ale 

platformei de cooperare; 

 Măsura 1.10 – Realizarea pe pagina de internet a autorităţii a unei secţiuni dedicate domeniului 

integritate. Secţiunea creată distinct5 pe pagina proprie de internet a Consiliului Judeţean Galaţi 

www.cjgalati.ro, în meniul „Informare publică”, submeniul  „Strategia Naţională Anticorupţie” a fost 

actualizată în anul 2020. În această secţiune sunt publicate un număr de 11 documente 

reprezentând: declaraţia de aderare, planul de integritate, rapoartele anuale de autoevaluare, 

inventarul anual al măsurilor de transparentă, informaţii de interes în domeniu, exemple de bune 

practici în alte autorităţi publice locale6; 

 Măsura 1.11 – Intensificarea activităţilor de implementare a sistemului de control intern 

managerial (SCIM), astfel: 

• în anul 2020 au continuat activităţile de implementare a sistemului de control intern 

managerial (SCIM) la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi dar şi la instituţiile din subordine, 

conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. În baza rezultatelor autoevaluării, 

la data de 31 decembrie 2020, sistemul de control intern managerial este proiectat parţial 

şi funcţionează conform cerinţelor legale. 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; 

• Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a dispus constituirea Comisiei de îndrumare, 

coordonare şi monitorizare a implementării Standardelor de control intern, cu scopul creării 

şi implementării unui sistem de control intern managerial integrat care să asigure atingerea 

obiectivelor instituţiei într-un mod eficient, eficace şi economic, precum şi înfiinţarea 

Grupului de lucru care să implementeze sistemul de control intern managerial conform 

standardelor în domeniu. Grupul de lucru a elaborat şi şi-a însuşit chestionarele de control 

intern pentru fiecare standard, a elaborat un Program de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial pe compartimente, cu responsabilităţi concrete şi termene de realizare, a 

asigurat îndrumarea metodologică a implementării SCIM şi a monitorizat progresele 

înregistrate. Precizăm că dispoziţiile conducerii privind constituirea celor două comisii vor fi 

modificate, având în vedere că unii dintre salariaţii care făceau parte din componenţa 

acestora nu mai sunt angajaţi în cadrul instituţiei; 

• 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 

 
5 https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/strategia-nat-anticoruptie 
6 https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/exemple-buna-practica-2017.pdf 

 

http://www.cjgalati.ro/
https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/strategia-nat-anticoruptie
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/exemple-buna-practica-2017.pdf
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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 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Galaţi a programat misiuni de audit în toate structurile în care se desfăşoară activităţi unde 

există funcţii considerate ca fiind expuse în mod special la corupţie, respectiv de misiuni de 

asigurare prin care a fost abordat domeniul financiar-contabile, domeniul achiziţiilor publice 

şi domeniul gestiunii resurselor umane. Misiunile au fost incluse în documentul Programul 

de audit intern pentru anul 2020, aprobat de Preşedintele UAT Judeţul Galaţi; 

• Registrul unic al riscurilor pentru structurile din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi este 

realizat şi actualizat în format electronic. Sistemul de management al riscurilor este 

funcţionabil, iar responsabili cu riscurile pe compartimente şi de la nivelul entităţii publice 

au urmărit permanent probabilitatea de materializare a riscului, raportat la consecinţele 

materializării riscului;  

 Măsura 1.12 – Elaborarea şi implementarea la nivelul instituţiei de proceduri de sistem privind 

indicatori anticorupţie (procedură privind declararea averilor, transparenţă decizională, acces la 

informaţii, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situaţiilor de conflict de interese şi a 

cazurilor de incompatibilităţi, avertizarea în interes public etc.). Măsura este îndeplinită parţial, fiind 

elaborate şi implementate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2020, următoarele: 

Procedura formalizată privind realizarea activităţii de acces liber la informaţiile de interes public în 

cadrul Consiliului Judeţean Galaţi Cod: PO-CRP-02; Procedura formalizată privind organizarea si 

desfăşurarea unei dezbateri publice în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi Cod: PO- CRP – 05; 

Procedura formalizată privind asigurarea transparenţei decizionale în cadrul Consiliului Judeţean 

Galaţi Cod: PO- SJ – 04. În urma misiunii de evaluare tematică, realizată în anul 2019 de Serviciul 

audit public intern, prin raportul de audit nr. 5745/2019, întocmit în urma derulării misiunii de audit 

cu privire la modul de implementare a unor măsuri de prevenire a corupţiei, prevăzute în Anexa 3 

la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020, s-au formulat recomandări privind 

necesitatea elaborării de proceduri interne privind: declararea averilor, prevenirea şi gestionarea 

conflictelor de interese, prevenirea şi gestionarea situaţiilor de incompatibilitate, declararea 

cadourilor, avertizarea în interes public. Întârzierile în realizarea procedurilor enumerate survin ca 

urmare a supraîncărcării cu alte sarcini a personalului implicat; 

 Măsura 1.13 – Actualizarea codului de conduită şi implementarea la nivelul instituţiei. Urmare 

aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, se impune actualizarea Codului de conduită şi de integritate 

cu referire la norma prezentată în Partea a VI-a din Codul administrativ - Statutul funcţionarilor 

publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa 

personalului plătit din fonduri publice. În anul 2020, în contextul în care instituţia a funcţionat pe 

fondul stării de urgenţă şi de alertă, precum şi de alertă prelungită, pe fondul creşterii numărului de 

îmbolnăviri cu Covid-19, activitatea personalului a fost afectată. La nivelul instituţiei a continuat 

aplicarea şi urmărirea aplicării Codului de etică7 al personalului din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 377/2012; 

 Măsura 1.14 – Implicarea activă a consilierului de etică în activităţi de consiliere a personalului 

instituţiei. În anul 2020, activitatea consilierului de etică a asigurat gestionarea activităţilor legate 

de aplicarea codului de conduită etică la nivelul instituţiei, respectiv asigurarea informării 

angajaţilor privind prevederile codului, consilierea privind aplicarea acestora dar şi monitorizarea 

 
7 https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/dis377-220812.pdf 

 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari10/dis377-220812.pdf
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respectării normelor de conduită şi consilierea etică, atunci când aceasta a fost necesară. 

Consilierea etică a constat în acordarea de consultanţă şi asistenţă tuturor categoriilor de personal 

din cadrul instituţiei (funcţionari publici şi personal contractual) cu privire la respectarea normelor 

de conduită; 

 Măsura 1.15 – Implementarea la nivelul instituţiei publice a unui sistem de avertizare “whistle-

blowing” a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (avertizorul de integritate). La nivelul 

instituţiei publice a fost implementat un sistem de avertizare a iregularităţilor şi a posibilelor fapte 

de corupţie, conform Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, altfel cunoscută ca Legea 

„avertizorului de integritate”. Astfel, în Regulamentul intern al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi (pagina 6)8 au fost incluse prevederi 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 2020 nu s-a 

înregistrat nicio avertizare în interes public; 

 Măsura 1.16 – Implementarea Sistemului de management al calităţii. Implementarea 

Sistemului de management al calităţii în cadrul Consiliul Judeţean Galaţi este realizată în totalitate 

conform standardul european EN ISO 9001:2015. În anul 2020 a avut loc recertificarea Sistemului 

de management al calităţii în urma căruia Consiliul Judeţean Galaţi a obţinut Certificatul ISO 

9001/2015 nr. 09304000117049 (cu valabilitate până la data de 27 septembrie 2023), emis de 

AMG CERT S.R.L.; 

 Măsura 1.17 – Sporirea instrumentelor/mecanismelor de control în organizarea examenelor de 

promovare şi concursurilor de recrutare. La nivelul Consiliului Judeţean Galaţi sunt elaborate, 

aplicate şi implementate proceduri specifice, respectiv Procedura operaţională pentru activitatea 

de recrutare a personalului în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi Procedura operaţională pentru 

promovarea funcţionarilor publici din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. În organizarea examenelor 

de promovare şi a concursurilor de recrutare organizate şi susţinute în anul 202010 s-a urmărit 

respectarea normelor interne stabilite prin următoarele acte administrative cu caracter normativ:  

• Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 179/06.02.2018 privind aprobarea 

procedurii de organizare şi desfăşurare a probei suplimentare de testare a competenţelor 

specifice în cazul concursurilor organizate în vederea ocupării funcţiilor publice vacante 

sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi11; 

• Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 180/06.02.2018 privind aprobarea 

procedurii de solicitare a cazierului judiciar de la autoritatea competentă să emită acest 

document, pentru candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice 

vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Galaţi12;  

 Măsura 1.18 – Revizuirea şi simplificarea procedurilor administrative prin dezvoltarea şi 

utilizarea soluţiilor e-administrare în vederea furnizării serviciilor publice on-line (petiţii, reclamaţii, 

audienţe etc.). La nivelul Consiliului Judeţean Galaţi au fost implementate soluţii în vederea 

furnizării de servicii on-line pentru activitatea de soluţionare a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor 

 
8 https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/regulament-intern-2017.pdf 
9 https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate20/cert-asig-20.jpg  
10 https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/posturi-vacante 
11 https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/disp01-070218.pdf 
12 https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/disp02-070218.pdf 

mailto:avertizor@cjgalati.ro
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate16/regulament-intern-2017.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate20/cert-asig-20.jpg
https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/posturi-vacante
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/disp01-070218.pdf
https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate17/disp02-070218.pdf
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sau propunerilor formulate prin e-mail, precum şi soluţionarea cererilor de informaţii de interes 

public formulate prin poşta electronică. Pentru simplificarea procedurii privind transparenţa 

decizională a instituţiei, pe site-ul web al instituţiei sunt publicate atât proiectele de hotărâri de 

consiliu cât şi alte acte adoptate de autoritatea decizională;  

 Măsura 1.19 – Înrolarea la soluţiile existente de tip e-guvernare, e-administrare şi e-justitie ca 

platforme de accesare a serviciilor publice de către cetăţeni. Consiliului Judeţean Galaţi este 

înrolat în portalul www.e-guvernare.ro. Serviciul licitaţii şi monitorizare a serviciilor comunitare de 

utilitate publică utilizează platforma SICAP, disponibilă pe www.e-licitatie.ro; 

 Măsura 2.1 – Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creştere a gradului 

de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie a personalului propriu şi a celui din 

structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziţii 

publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcţii, 

transparenţă, acces la informaţii de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, 

incompatibilităţi, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, 

avertizarea în interes public, IT etc.). În anul 2020, pe fondul măsurilor instituite pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 nu s-a asigurat participarea la programe de creştere a 

gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie a personalului propriu. În instituţie 

nu s-au organizat şi nu s-au derulat programe de formare pe tematicile enumerate; 

 Măsura 2.2 – Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de 

corupţie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziţia angajaţilor a unor îndrumare 

legislative, ghiduri şi culegeri de speţe, în domeniul conflictelor de interese/incompatibilităţilor şi 

faptelor de corupţie săvârşite de persoane din administraţia publică. Persoana desemnată pentru 

implementarea SNA în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi a pus la dispoziţia angajaţilor, prin 

adresare electronică de la adresa de e-mail avertizor@cjgalati.ro, îndrumare legislative, ghiduri şi 

culegeri de speţe, în domeniul conflictelor de interese şi incompatibilităţilor, precum şi informaţii 

privind faptele de corupţie săvârşite de persoane din administraţia publică, în general; 

 Măsura 2.4 – Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de evaluare a gradului de 

satisfacţie a cetăţenilor cu privire la conduita funcţionarilor şi calitatea serviciilor oferite 

(formularul/registrul  Satisfacţia clientului, Registru de sesizări, sesizări on-line). În anul 2020, în 

activitatea Consiliului Judeţean Galaţi s-au menţinut instrumentele introduse anterior pentru 

îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţeanul, respectiv mecanisme de feedback asupra activităţii 

administraţiei publice locale. Aceasta s-a realizat prin 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 sesizări13 (adresate în scris sau electronic) ce sunt înregistrate în 

Registrul SESIZĂRI, completarea Chestionarului de evaluare a satisfacţiei cetăţeanului sau 

completarea Registrului Satisfacţia clientului, cu respectarea procedurii ISO CJG-ID-GEN-07 - 

Evaluarea satisfacţiei cetăţeanului; 

 Măsura 3.1 – Asigurarea funcţionalităţii site-ului web al autorităţii, publicarea şi actualizarea 

periodică a informaţiilor publice destinate cetăţenilor. Pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi 

www.cjgalati.ro reprezintă cel mai important canal de comunicare publică şi este spaţiul virtual 

unde sunt prezentate din oficiu cele mai multe informaţii de interes local, unde sunt promovate atât 

instituţia cât şi colectivitatea teritorială, sunt prezentate şi promovate activităţile desfăşurate în 

scopul dezvoltării colectivităţii locale. Pe site-ul web al autorităţii sunt afişate informaţii furnizate de 

alte structuri, respectiv Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară Serviciul Regional APA Galaţi, 

Asociaţia de Dezvoltarea Intercomunitară ECOSERV Galaţi şi de către spitalele din reţeaua 

 
13 https://www.cjgalati.ro/index.php/contact/petitii 

http://www.e-guvernare.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
mailto:avertizor@cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro/
https://www.cjgalati.ro/index.php/contact/petitii
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Consiliului Judeean Galaţi. Informaţiile afişate pe site sunt informaţii cu caracter practic, utile 

cetăţenilor. Site-ul web a fost dezvoltat pentru un volum semnificativ de informaţii. În anul 2020, 

conţinutul acestuia a fost consultat de un număr de 2.213.323 de ori ceea ce reprezintă o 

creştere de 216,3% faţă de anul 2019 (când au fost contorizate 1.023.175 de afişări de conţinut), 

217,67% faţă de anul 2018 (când au fost contorizate 1.016.795 de afişări de conţinut), o creştere 

de 224,83% faţă de anul 2017 (când au fost contorizate 984.450 de afişări de conţinut) şi o 

creştere de 422,03% faţă de anul 2016 (când au fost contorizate doar 524.444 de afişări de 

conţinut). Trebuie subliniat faptul că principala cauză a dublării numărului de accesări a paginii 

web a instituţiei este instituirea stării de urgenţă în perioada 16 martie – 15 mai 2020 şi ulterior a 

declarării stării de alertă, prelungită pe tot parcursul anului 2020, urmare pandemiei de COVID-19 

şi a situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2, situaţii care au impus respectarea unor măsuri obligatorii la nivel naţional de interzicere sau de 

evitare contactului direct dintre persoane, cu recomandarea utilizării mijloacelor electronice de 

comunicare. În contextul creşterii interesului pentru utilizarea acestui mijloc de comunicare, 

Consiliul Judeţean Galaţi a asigurat un nivel de accesibilitate ridicat al informaţiilor comunicate din 

oficiu prin intermediul paginii web, informaţii ce pot fi găsite uşor şi într-un timp relativ scurt. 

Compartimentul de specialitate a asigurat funcţionalitatea site-ului web, publicarea şi actualizarea 

periodică a informaţiilor furnizate publicului larg;  

 Măsura 3.3 - Asigurarea şi îmbunătăţirea accesului la informaţii de interes public şi 

eficientizarea activităţilor aferente. În anul 2020, derularea procedurii operaţionale privind accesul 

la informaţii de interes public a decurs fără abateri, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. Consiliul Judeţean Galaţi a asigurat un nivel de accesibilitate ridicat la informaţiile de 

interes public comunicate din oficiu prin intermediul site-ului instituţional www.cjgalati.ro. Punctul 

de informare-documentare organizat la nivelul instituţiei a fost permanent actualizat, dar accesul 

publicului in instituţie a fost restricţionat atât pe perioada declarării stării de urgenţă cât şi pe 

perioada instituirii stării de alertă şi a stării de alertă prelungită, ca măsură de precauţie necesară 

pentru a limita răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Accesul la informaţiile de interes public 

produse sau gestionate a fost tratat cu responsabilitate, drept posibilitatea oricărei persoane de a 

obţine informaţiile şi/sau documentele solicitate. Solicitările au fost adresate verbal, în scris sau 

prin adresa de e-mail informatii@cjgalati.ro. Prin acest instrument democratic s-a urmărit creşterea 

nivelul de transparenţă a activităţii instituţiei, întărirea încrederii cetăţenilor în autorităţile publice 

locale şi eficientizarea activităţii prin reducerea timpului de soluţionare a cererilor de solicitare de 

informaţii de interes public. Documentele care reflectă activitatea din acest domeniu sunt  

disponibile pe site-ul instituţiei. Acestea sunt rapoartele de evaluare a implementării Legii nr. 

544/200114 precum şi rapoartele anuale de activitate ale instituţiei publicate în conformitate cu 

prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/200115 .  

 Măsura 3.4 - Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte transparenţa 

procesului  decizional  şi legislativ. În anul 2020, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi derularea 

procedurii operaţionale privind transparenţa decizională şi aplicarea prevederilor legale a decurs 

fără abateri. Pe site-ul web al instituţiei a fost creat submeniul „Transparenţă decizională”16 în care 

sunt aduse la cunoştinţa publică toate informaţiile specifice domeniului. Rapoartele anuale privind 

transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, conform Legii nr. 52/200317, sunt 

disponibile pe site-ul instituţiei; 

 
14 https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/rapoarte 
15 https://www.cjgalati.ro/index.php/despre-institutie/rapoarte-si-studii 
16 https://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/transparenta-decizionala 
17 https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/rapoarte 

http://www.cjgalati.ro/
mailto:informatii@cjgalati.ro
https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/rapoarte
https://www.cjgalati.ro/index.php/despre-institutie/rapoarte-si-studii
https://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/transparenta-decizionala
https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/rapoarte
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 Măsura 3.5 - Transmiterea în direct sau înregistrarea şedinţelor consiliului judeţean în vederea 

transmiterii lor către public on-line/TV. În perioada 14 martie 2020 - 1 aprilie 2020, urmare instituirii 

stării de urgenţă, un număr de trei şedinţe de consiliul judeţean s-au desfăşurat cu participarea 

grupată a consilierilor judeţeni, în condiţii stricte de distanţare, fără participarea publicului şi a 

presei. În perioada 9 aprilie 2020 - 17 decembrie 2020 şedinţele s-au desfăşurat on-line, cu 

excepţia şedinţei din 17 septembrie 2020 (ultima şedinţa festivă de consiliu judeţean din mandatul 

2016-2020) şi a şedinţei din 26 octombrie 2020 (şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean 

Galaţi – ceremonia de depunere a jurământului de către consilierii judeţeni ale căror mandate au 

fost validate) care s-au desfăşurat pe esplanada instituţiei. În anul 2020, un număr de 9 şedinţe de 

consiliu judeţean, din total de 25 de şedinţe, au fost înregistrate şi transmise către public; 

 Măsura 3.6 - Publicarea informaţiilor de interes public în format deschis. Pe site-ul web al 

autorităţii sunt publicate seturi de date în format deschis, ajutând publicul să găsească, să 

descarce şi să folosească informaţiile generate şi deţinute de Consiliul Judeţean Galaţi. Aceste 

date ce pot fi utilizate în mod liber, pot fi reutilizate şi redistribuite de către oricine, cu 

recomandarea de a fi supuse doar, cel mult, la necesitatea atribuirii originii acestora;  

 Măsura 3.7 - Publicarea informaţiilor de interes public conform standardului general din Anexa 

4 la SNA. Publicarea informaţiilor pe pagina web www.cjgalati.ro s-a realizat în conformitate cu 

standardul general din Anexa nr. 4 la SNA, respectiv la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016. 

Meniurile „Despre instituţie”, „Informaţii de interes public” şi „Contact” şi respectă întocmai modelul 

de structurare a informaţiilor de interes public prezentat în normă. Gradul de conformare este de 

85%, comunicat de către Secretariatul General al Guvernului, prin adresa de corespondenţă nr. 

8.334/05.08.2020, în urma procesului de verificare şi monitorizare; 

 Măsura 3.9 - Realizarea pe pagina web a autorităţii a unei secţiuni cu tema achiziţii publice 

unde vor fi publicate procedurile de achiziţie publică şi contractele încheiate. Pe pagina web a 

autorităţii, în meniul „Informaţii de interes public” s-a creat submeniul „Achiziţii publice”18 unde sunt 

publicate periodic procedurile de achiziţie publice, contractele încheiate, programul anual al 

achiziţiilor publice; 

 Măsura 3.10 - Realizarea pe pagina de internet a instituţiei a unei secţiuni în care vor fi 

publicate informaţii despre proiectele finanţate din programe naţionale, fonduri europene încheiate, 

aflate în implementare şi în perspectivă. În perioada de raportare s-au actualizat informaţiile în 

meniul „Proiecte regionale”19 de pe site-ul web. Au fost publicate informaţii despre proiectele 

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

Secţiunea „Proiecte regionale – proiecte în derulare” este actualizată periodic; 

 Măsura 3.11 - Organizarea de întâlniri, dezbateri, consultări cu reprezentanţii comunităţii locale 

şi/sau cetăţenii cu privire la priorităţile comunităţii. La nivelul Consiliului Judeţean Galaţi a fost 

elaborat Planul Strategic Instituţional pentru perioada 2020-2023, precum şi procedurile 

operaţionale şi de sistem de aplicare a acestuia, în cadrul proiectului „Capacitate administrativă 

ridicată prin investiţii integrate şi complementare – CARIC”. Planul Strategic Instituţional este un 

document de management şi de programare bugetară internă şi vizează utilizarea eficientă a 

resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate, indicatori. În cadrul procesului 

de elaborare a acestui document a fost aplicat un chestionar unui număr de zece angajaţi ai 

Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi instituţiilor subordonate implicate în proiect (Biblioteca 

Judeţeană „V.A. Urechea” Galaţi, Centrul Cultural ‚Dunărea de Jos” Galaţi, Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi) în scopul identificării unui set de probleme şi 

acţiuni de îmbunătăţire propuse de grupul ţintă, în contextul analizării mediului intern 

 
18 https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/achizitii-publice 
19 https://www.cjgalati.ro/index.php/proiecte-regionale 

http://www.cjgalati.ro/
https://www.cjgalati.ro/index.php/informare-publica/achizitii-publice
https://www.cjgalati.ro/index.php/proiecte-regionale
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organizaţional. Pe baza informaţiilor obţinute a fost elaborat Planul Strategic Instituţional pentru 

perioada 2020-2023 care a fost supus consultării publice. Documentul a fost aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 149/202020; 

 Măsura 3.12 - Îmbunătăţirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupţie cu accent pe 

gestionarea relaţiilor cu publicul şi mass-media. În contextul situaţiei epidemiologice generate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, relaţiile de comunicare şi de informare a publicului s-au 

desfăşurat preponderent în mediul digital. Comunicarea cu mass-media s-a desfăşurat exclusiv 

on-line;  

 Măsura 3.13 - Publicarea pe site-ul web al autorităţii şi în presa locală a anunţurilor privind 

concursurile/examenele de recrutare. Procedurile privind organizarea concursurilor/examenelor de 

recrutare au beneficiat de transparenţă în organizarea şi desfăşurarea concursurilor, prin publicare 

în Monitorul Oficial al României - Partea a VI-a, publicare în presa locală, prin afişare la sediu şi pe 

pagina web a autorităţii în secţiunea dedicată, respectiv „Despre instituţie - Carieră”21 a anunţurilor 

privind concursurile/examenele de recrutare. În anul 2020, pe site-ul instituţiei au fost publicate 16 

anunţuri privind concursurile/examenele de recrutare, active în meniul dedicat; 

 Măsura 4.1 - Consolidarea autonomiei operaţionale a structurilor de control intern şi audit şi 

conştientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial. 

Structura de audit este organizată sub forma unui serviciu care realizează funcţia de audit pentru 

Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi şi pentru un număr de 23 instituţii aflate în 

subordonare, în coordonare şi sub autoritate. Implementarea unui sistem eficient de control intern 

a reprezentat o problemă tratată cu mare responsabilitate la nivel de management, ţinând cont de 

legătura existentă între controlul intern şi audit. În ceea ce priveşte funcţia de audit public intern, 

activitatea de planificare se realizează multianual, pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2018-2020, 

dar şi anual. În cursul anului 2020 au fost efectuate modificări ale Planului anual de audit intern, 

datorită evoluţiei epidemiologice de pe teritoriul României, în contextul apariţiei şi răspândirii 

coronavirusului SARS-CoV-2. Gradul de realizare a planului anual de audit intern aferent anului 

2020 este de 100%. La nivelul Consiliului Judeţean Galaţi sunt elaborate norme metodologice 

proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern în concordanţă cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 1086/2013, norme avizate de structura de audit din cadrul Direcţiei Generale 

Regionale a Finanţelor Publice Galaţi. Structura de audit operează în baza procedurilor 

operaţionale, aprobate şi actualizate conform prevederilor legale în vigoare. Ponderea activităţilor 

procedurate din total activităţi procedurabile este de 100%. Raportat la volumul de activitate, 

numărul angajaţilor din cadrul Serviciului audit public intern este insuficient (doar 5 posturi ocupate 

din 9 posturi alocate). Au fost alocate resurse materiale suficiente pentru realizarea misiunilor de 

audit public intern atât în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, cât şi la instituţii subordonate şi la 

unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. Prin structura, sarcinile şi obiectivele prestabilite, 

misiunile de audit realizate  au contribuit la realizarea obiectivelor fiecărei organizaţii. Componenta 

unui control intern eficace se măsoară prin eficacitatea şi eficienţa funcţionării structurii de audit şi 

este dată de indicatori de rezultat respectiv. În anul 2020, în urma misiunilor de audit au fost 

formulate un numărul total de 155 de recomandări formulate de către auditorii interni, la care s-au 

adăugat un număr de 147 recomandări formulate în anii anteriori, parţial implementate. Rezultă că 

în cursul anului 2020 a fost urmărită implementare unui număr de 302 de recomandări. Din cele 

302 de recomandări urmărite în anul 2020, 91 au fost implementate şi 211 au fost parţial 

implementate, pentru care termenul de implementare a fost prelungit. Valorificarea eficientă a 

 
20 https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot149-260520.pdf  
21 https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/despre-institutie/posturi-vacante 
 
 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2020/hot149-260520.pdf
https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/despre-institutie/posturi-vacante
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datelor şi informaţiilor gestionate prin mecanismele de control managerial intern, cât şi cele 

rezultate din analiza sesizărilor primite, au servit la identificarea timpurie a punctelor sensibile şi la  

implementarea corespunzătoare a unor măsuri de prevenire a incidentelor de integritate; 

 Măsura 4.2 – Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a 

corupţiei la nivelul instituţiei. Serviciul audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi a desfăşurat în anul 2019 o misiune de audit intern având ca temă 

„Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei” la Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 

finalizată cu încheierea raportului de audit public intern nr. 9.989/05.09.2019. Un număr de 23 de 

recomandări din raportul de audit, inclusiv cele referitoare la funcţiile sensibile, sunt în curs de 

implementare, termenul de implementare fiind prelungit faţă de termenul stabilit iniţial. Următoarea 

misiune de audit intern de evaluare a sistemului de prevenire a corupţiei se va desfăşura în anul 

2021;  

 Măsura 4.3 – Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea 

standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor angajaţilor. În anul 2020 nu s-au 

aplicat sancţiuni disciplinare personalului din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la 

încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie; 

 Măsura 4.4 – Difuzarea periodică a unui raport privind sancţiunile disciplinare propuse de 

comisia de disciplină. Preşedintele comisiei de disciplină pentru cercetarea faptelor sesizate ca 

abateri disciplinare săvârşite de funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi, în îndeplinirea atribuţiilor administrative care îi revin conform normelor 

în vigoare, a întocmit pentru anul 2020 rapoarte de activitate semestriale cu privire la activitatea 

comisiei de disciplină, pe care le-a înaintat conducătorului autorităţii publice. 

 

Prin activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2020 s-a urmărit asigurarea unui climat etic 

corespunzător şi promovarea integrităţii în exercitarea funcţiei publice, prin aplicarea riguroasă a 

cadrului normativ şi instituţional în vederea prevenirii corupţiei şi îmbunătăţirea serviciilor publice 

oferite cetăţenilor. 

În direcţia implementării măsurilor anticorupţie şi promovarea integrităţii şi în exercitarea 

atribuţiilor autorităţii publice, în anul 2020 nu s-au realizat alte activităţi. 

 

 

3. Incidente de integritate şi măsuri de remediere 

 

În anul 2020, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi nu s-au semnalat şi nu s-au înregistrat 

incidente de integritate. Sistemul disciplinar este funcţional şi au fost luate măsuri pentru remedierea 

unor situaţii semnalate. Astfel, sunt prevenite posibile încălcări ale normelor de conduită.  

 

 

4. Bune practici 

 

I. Menţionăm dezvoltarea Sistemului de Management al Calităţii în activitatea Consiliului Judeţean 

Galaţi, în conformitate standardul european EN ISO 9001:2015. Trecerea la acest referenţial s-a 

realizat în urma auditurilor de calitate efectuate şi pe baza recomandărilor CDAQ. În anul 2020 a 

avut loc recertificarea Sistemului de management al calităţii în urma căruia Consiliul Judeţean 

Galaţi a obţinut Certificatul ISO 9001/2015 nr. 093040001170422 (cu valabilitate până la data de 27 

septembrie 2023); 

 
22 https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate20/cert-asig-20.jpg  

https://www.cjgalati.ro/images/stories/Comunicate20/cert-asig-20.jpg
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II. Pentru a asigura transparenţa şi buna comunicare între instituţie şi cetăţenii judeţului, instituţia 

întreţine permanent site-ul web propriu în care sunt puse la dispoziţie toate informaţiile necesare 

despre activitatea instituţiei, informaţii care pot fi accesate de orice cetăţean. A fost creată o 

secţiune referitoare la proiectele finanţate din programe naţionale/fonduri europene încheiate, aflate 

în implementare şi în perspectivă, unde a fost postată lista proiectelor depuse pentru finanţare în 

cadrul POR 2004-2020, precum şi toate informaţiile despre proiectele finanţate din fonduri proprii şi 

fonduri europene încheiate, aflate în derulare sau care urmează să fie implementate. Pe site-ul web  

este publicat codul de etică şi integritate. Informaţiile sunt publicate în format deschis, în vederea 

creşterii transparenţei instituţionale şi sporirii gradului de disponibilitate a datelor publice puse la 

dispoziţie. Consiliul Judeţean Galaţi a dezvoltat şi actualizează permanent pagina web 

www.cjgalati.ro, precum şi Punctul de informare-documentare situat în sediul adiacent sediului 

central. 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 anterioare; 

III. În anul 2019, a fost semnat contractul de finanţare şi s-a lansat proiectul:„Capacitate 

administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare – CARIC”. Proiectul este 

finanţat în cadrul  Programul Operaţional Capacitate Administrativă, Componenta 1 – CP10/2018 

(pentru regiunile mai puţin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică şi măsuri 

de simplificare pentru cetăţeni la nivelul administraţiei publice locale din regiunile mai puţin 

dezvoltate, Axa Prioritară – Administraţia publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, 

Operaţiunea – Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP. Obiectivul general al 

proiectului este de a îmbunătăţi capacitatea administrativă, calitatea şi eficienţa serviciilor publice 

furnizate la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi la nivelul a 5 instituţii subordonate, prin investiţii 

integrate şi complementare, conform reglementărilor europene şi naţionale (implementare CAF – 

Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcţionare a instituţiilor publice, planificare strategică 

instituţională, sistem informatic pentru arhiva electronică). Bugetul total al proiectului este de 

1.672.030 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este în valoare de 1.638.589,0 lei, 

reprezentând 1.421.225,50 valoare eligibilă nerambursabilă din FSE şi 217.363,90 lei valoare 

eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, iar 33.440,60 lei cofinanţarea asigurată de Judeţul 

Galaţi. În anul 2020, s-a realizat o parte dintre activităţile proiectului, respectiv elaborarea unui Plan 

Strategic instituţional 2020-2021 şi a procedurilor operaţionale şi de sistem pentru implementarea 

planului. Printre rezultatele proiectului, care se va finaliza în anul 2021, se mai numără: elaborarea 

unei Strategii de dezvoltare a judeţului Galaţi pe perioada 2021-2027; elaborarea CAF implementat 

la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi şi a cinci instituţii subordonate; implementarea unui sistem 

informatic pentru digitizarea proceselor de administrare a documentelor; realizarea unui proces de 

retrodigitizare a documentelor din arhivă; 

IV. În conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a 

conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, pentru fiecare 

procedură de achiziţie publică de completează formularul de integritate, disponibil pe 

http://integritate.e-licitatie.ro. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 129 şi art. 130 din 

Hotărârea Guvernului nr. 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 modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare procedură 

de achiziţie publică, fiecare membru al comisiei de evaluare completează şi semnează Declaraţia 

de confidenţialitate şi imparţialitate; 

V. La sediul Consiliului Judeţean Galaţi unde funcţionează Compartimentul relaţii publice, organizare 

şi funcţionare ATOP, la intrarea în instituţie este instalată o cutie pentru reclamaţii, care este 

http://www.cjgalati.ro/
http://integritate.e-licitatie.ro/
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necesară pentru a asigura confidenţialitatea surselor şi protejarea persoanelor. La nivelul 

Compartimentului relaţii publice există şi o linie telefonică - Telefonul cetăţeanului, care oferă 

cetăţenilor posibilitatea de a transmite permanent sesizări, solicitări, reclamaţii şi recomandări; 

VI. Cetăţenii au posibilitatea de a descărca acte necesare şi formulare tipizate23 accesând pagina 

web a instituţiei. Pot fi consultate şi descărcate formulare tipizate necesare realizării serviciilor puse 

la dispoziţia cetăţenilor şi ghidul specific pentru completare;  

VII. Orice cetăţean sau parte interesată poate depune on-line petiţii, reclamaţii administrative sau 

poate semnala erori pe care le identifică pe site. 

 

5. Dificultăţi întâmpinate 

  

Modificările legislative frecvente în domeniul de reglementare a cadrului general pentru 

organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, a statutului unităţii 

administrativ-teritoriale cât şi a statutului personalului din cadrul acestora, impun actualizări periodice 

ale procedurilor/documentelor întocmite în domeniul controlului intern managerial. Activitatea 

necesită efort suplimentar, şi aceasta pe fondul supraîncărcării cu sarcini a personalului. 

În ultimii ani, pe fondul constrângerilor bugetare, personalul din cadrul instituţiei nu a participat 

la programe de formare profesională. Se impune participarea funcţionarilor la programe de 

perfecţionare profesională cu tematici precum: etică-integritate, managementul riscului, transparenţă, 

conflicte de interese, incompatibilităţi, evaluarea sistemului de control intern managerial, audit, politici 

publice, protecţia datelor, urbanism, achiziţii publice ş.a.m.d.  

Constatăm o scădere a interesului şi a dorinţei de implicare a societăţii civile în procesul 

decizional, ca răspuns la efortul nostru de promovare a principiilor democraţiei participative. 

Procesele de consultare publică a organizaţiilor neguvernamentale, în special cu privire la procedura 

de elaborare de reglementări prin sugestii adresate, au prezentat interes minim. Precizăm că în anul 

2020 nu s-au înregistrat sugestii din partea organizaţiilor neguvernamentale. Participarea societăţii 

civile consolidează sistemul democratic, întrucât componenta cheie a unei democraţii este 

participarea publică. 

   

6. Alte comentarii 

 

Apreciem că experienţa şi cunoştinţele dobândite ne vor ajuta să înregistrăm progrese în 

viitor, în desfăşurarea procesului de operaţionalizare a viitoarei strategii naţionale anticorupţie. 

 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, 

 

COSTEL FOTEA 
 
 

 

 
 
 
 
Întocmit,  

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

 
23 https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informatia-de-mediu/cu-ac 

 

https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/informatia-de-mediu/cu-ac

