
  

                                                                                  
 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2020 
 

privind: aprobarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru 
perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată 
prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4744/16.04.2020 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia buget - 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de specialitate nr. 5 - 
Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Contractului de Finanțare nr. 312/28.01.2019 încheiat 
între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Județul Galați privind 
acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCA pentru implementarea proiectului 
„Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 
126291;   

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. d) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Planul Strategic Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru 
perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin 
investiții integrate și complementare - CARIC”, prevăzut în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  

Art.2. Planul Strategic Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru perioada 
2020-2023 va fi publicat pe site-ul Consiliului Județean Galați, www.cjgalati.ro. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 
 
 

 
 
 
 

        
 

  
 
 

Beraru Mariana/                                                                                                                                   Director Executiv–                                                                                                                                                                                                                                         
Beraru Mariana/                                                                                                                                                    Camelia Epure  
1 ex./16.04.2020                                                                                                                                                                                 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
 Secretarul General al Judeţului, 
                   Ionel Coca 
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ANEXĂ 

 
LIVRABIL 3  

 
 

„PLAN STRATEGIC INSTITUȚIONAL PE TERMEN 

MEDIU, PENTRU PERIOADA 2020-2023 

AL CONSILIULUI JUDEȚEAN GALAȚI” 
 

 

PROIECTUL „CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ RIDICATĂ 

PRIN INVESTIȚII INTEGRATE ȘI COMPLEMENTARE - 

CARIC” 

COD SMIS 126291 

 

CONTRACT 8506 /26.07.2019 
 

Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Componenta 1 - 

CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de 

simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate 

Axa Prioritară – Administrația publică și sistem judiciar accesibile și transparente  

Operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele 

orientate către beneficiari în concordanță cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 

 

Beneficiari: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

Perioadă de implementare: 28 de luni (28 ianuarie 2019 – 27 mai 2021). 
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LISTĂ DE ACRONIME 
 

APL Autoritate Publică Locală 

CAF Common Assesment Framework 

CARIC Capacitate Administrativă Ridicată prin Investiții Integrate  și Complementare 

CB Componenta de Buget 

CDI Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

CE Comisia Europeană 

CEE Comunitatea Economică Europeană 

CJ Galați Consiliul Județean Galați 

CMON Comisia de Monitorizare 

CVR Conform Valoare de Referință 

FEN Fond European Nerambursabil 

FSE Fondul Social European 

GAL Grup de Acțiune Locală 

HCJ Hotărâre de Consiliu Județean 

HCL Hotărâre de Consiliu Local 

HG Hotărâre de Guvern 

IPC Indicele de Potențial Competitiv 

IT Tehnologia Informației 

OG Ordonanță de Guvern 

OS Obiectiv Strategic 

OUG Ordonanță de Urgență de Guvern 

PAA Plan de Acțiune Anual 

PAL Plan Anual de Lucru 
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PALG Planul Anual de Lucru al Guvernului 

PESTLE Politic, Economic, Social, Tehnologic, Legislativ şi de Mediu (Environment) 

PMUD Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 

POCA Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

PSI Plan Strategic Instituțional 

SFB Strategia Fiscal-Bugetară 

SGG Secretariatul General al Guvernului 

SL Subgrupuri de Lucru 

SWOT 
Strengths (Puncte Forte), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunități) și 

Threats (Amenințări/Vulnerabilități/Constrângeri) 

TIC Tehnologia Informației și a Comunicațiilor 

UAT Unitate Administrativ Teritorială 

UE Uniunea Europeană 
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I. INTRODUCERE 

Fundament 
 

Subiectul modernizării administrației publice și a îmbunătățirii intervențiilor statului în societate, 

reprezintă o temă centrală a preocupărilor decidenților publici din România, generată în bună parte de 

existența deficiențelor structurale în funcționarea administrației publice semnalate inclusiv în cadrul 

recomandărilor specifice de țară formulate de Comisia Europeană pentru anii 2013 și 2014 și a căror 

remediere constituie obiectiv prioritar al Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) 

pentru perioada 2014-2020
1
. 

Punerea în practică a priorităţii tematice „Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente”, 

stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) este susținută fundamental de Programul 

Operaţional Capacitate Administrativă (POCA). Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la un set 

de schimbări structurale şi de proces care permit guvernelor să îmbunătăţească formularea şi 

implementarea programelor în vederea obţinerii de rezultate sporite. Necesitatea de a investi în capacitatea 

instituţională este recunoscută de Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea, în acele state-

membre unde performanţa socio-economică şi buna guvernare constituie câteva din principalele provocări 

ale perioadei de programare 2014-2020.  

În acest context, Guvernul României a identificat următoarele arii prioritare în care intervenţiile 

POCA sunt necesare şi pot avea cea mai mare valoare adăugată:  

 Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente;  

 Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; 

 Axa prioritară 3 – Asistență tehnică. 

Obiectivul general al POCA este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi 

mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti. 

                                                           
1SCAP 2014-2020 este elaborată în contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 
2014 – 2020 și reprezintă condiționalitate ex-ante, așa cum este prevăzut în Regulamentul UE nr. 1303/2013, 
precum și în documentul intitulat Poziția Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat și 
a programelor din România pentru perioada 2014-2020. 



HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 9 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

9 

 

În implementarea SCAP 2014-2020, un accent deosebit este deopotrivă pus pe creșterea capacității 

autorităților locale de  a prioritiza propriile politici publice locale și de a-și consolida sistemul de 

planificare strategică, pentru creșterea gradului de predictibilitate a procesului decizional de la nivelul 

administrației publice locale.  

Din această perspectivă, un demers vizat de Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice se 

referă la introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează 

procesele orientate către beneficiari. 

În acest context, proiectul „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și 

complementare- CARIC”, cod SMIS 126291 are ca obiectiv general îmbunătățirea capacității 

administrative a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Județean Galați și a 

5 instituții subordonate, prin investiții integrate și complementare conform reglementărilor europene și 

naționale (implementare CAF, planificare strategică instituțională, sistem informatic pentru arhivă 

electronică). 

Obiectivul strategic 1 al proiectului vizează implementarea unor mecanisme și proceduri standard 

(Strategia de dezvoltare a Județului Galați, Planul Strategic Instituțional, proceduri operaționale de 

aplicare a acestuia) în vederea creșterii eficienței acțiunilor administrative la nivelul județului Galați. 

În acest sens, prin implementarea proiectului se dorește elaborarea Planului Strategic Instituțional 

pe termen mediu, pentru perioada 2020-2023, proiectul contribuind astfel la susținerea Axei 2 POCA 

„Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”. 

 

 
Metodologie 
 

 

Planul Strategic Instituțional (PSI) pe termen mediu, pentru perioada 2020-2023 al Consiliului 

Județean Galați (CJ Galați) este un document de management şi de programare bugetară internă al CJ 

Galați, pe termen mediu (4 ani). PSI vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază 

obiective, programe, rezultate, indicatori. Acesta oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi 

măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul autorității. Consiliul Județean Galați își asumă prin 

Programul Strategic Instituțional 2020-2023 să facă trecerea de la un management de administrare a 

resurselor către un management orientat spre rezultate. 
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Elaborarea Planului Strategic Instituțional pe termen mediu, pentru perioada 2020-2023 al 

Consiliului Județean Galați (CJ Galați) s-a realizat cu ajutorul Grupului de lucru constituit cu acest  

 

scop la nivelul Consiliului Județean Galați și a beneficiat de întregul suport din partea personalului din 

aparatul propriu de specialitate al CJ Galați și al instituțiilor subordonate, cu atribuții relevante de 

conducere și execuție.  

În realizarea acestei activități au fost respectate cerințele caietului de sarcini, potrivit căruia au fost 

organizate două subactivități subsecvente: 

II.1- aplicare chestionare; 

II.2- derulare activitate de tip focus group.    

Cele două subactivități au avut drept scop identificarea în principal, a viziunii, valorilor și a 

proiectării ulterioare a obiectivelor strategice. 

Metodologia utilizată în cadrul activității de consultare a personalului aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Galați și al instituțiilor subordonate s-a bazat pe metoda calitativă. Etapa de 

consultare a personalului a avut drept scop stabilirea principalelor probleme de management și a 

elementelor care reflectă gradul de coerență funcțională și structurală a Consiliului Județean Galați în 

vederea elaborării Planului Strategic Instituțional pe termen mediu pentru perioada 2020-2023 pentru 

Consiliul Județean Galați. 

Într-o primă etapă, analiza s-a fundamentat pe aplicarea unui chestionar conceput pe baza adaptării 

Modelului CAF 2013
2
, ce a facilitat colectarea datelor necesare pentru completarea analizei mediului 

intern și extern al Consiliului Județean Galați. Ulterior, analiza a fost completată prin integrarea 

rezultatelor obținute în urma consultării personalului în cadrul unui eveniment de tip focus group pentru 

care a fost utilizat ca tehnică de analiză ghidul de interviu structurat.  

Pentru stabilirea Misiunii, Viziunii, Valorilor Comune și a Obiectivelor Strategice a fost asigurată 

implicarea tuturor angajaților CJ Galați și care totodată și-au exprimat acordul asupra conținutului acestor 

elemente așa cum se regăsesc ele exprimate în prezentul Plan Strategic Instituțional. 

Planul Strategic Instituțional 2020-2023 este articulat printr-o aliniere strategică adecvată cu 

documentele programatice incidente domeniului de activitate al Consiliului Județean Galați (documente 
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strategice internaționale, europene, naționale intersectoriale sau limitate la un singur sector, Programul de 

Guvernare, strategii proprii sau ale UAT-urilor din județ) și folosește indicatori repartizați pe categorii (de 

impact, de rezultat și de realizare imediată), măsurabili și care surprind modelul de interdependență 

sistemică dintre obiective, programe, măsuri, acțiuni și impact, prin raportare permanentă la planificarea 

bugetară, ceea ce permite monitorizarea evoluției bugetelor în raport cu performanța instituțională a 

Consiliului Județean Galați.  

În plus, alături de alte elemente de referință în elaborarea Planul Strategic Instituțional 2020-2023 a 

fost avută în vedere Anexa IV la Ghidul CP 10/2018 – „Ghid pentru planificarea și fundamentarea 

procesului decizional din administrația publică locală” și secțiunile aferente acestui ghid. 

 

 
Rezumat executiv 

 

Potrivit metodologiei, Planul Strategic Instituțional 2020-2023 al Consiliului Județean Galați (CJ 

Galați) urmărește o ierarhie logică a elementelor care ghidează activitatea autorității județene. La vârful 

piramidei, se regăsesc viziunea și mandatul, definite astfel încât să reflecte complexitatea atribuțiilor CJ 

Galați și modul în care acestea sunt proiectate pentru intervalul 2020-2023. Din viziune și mandat derivă 

cele 6 obiective strategice care guvernează întreaga activitate a autorității, cele 19 rezultate și 19 măsuri 

în total, cu următoarea structură:  

 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea economică, compus din: 

Programul 1.1. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico – sociale, implementat prin 2 

rezultate și 2 măsuri; 

Programul 1.2. Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare, implementat prin 1 

rezultat și 1 măsură. 

Obiectiv strategic 2:Creșterea capacității administrative, compus din: 

Programul 2.1. Management (de suport) organizațional, implementat prin 4 rezultate și 4 măsuri. 

Obiectiv strategic 3: Amenajarea teritoriului, compus din: 

                                                                                                                                                                                            
2Ultima versiune rezultată în urma colaborării intensive dintre Corespondenții CAF Naționali din statele membre 
sprijiniți de Centrul European de Resurse CAF din cadrul Institutului European de Administrație publică din 
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Programul 3.1. Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele 

rute de transport naţional şi internaţional, implementat prin 3 rezultate și 3 măsuri; 

Programul 3.2. Dezvoltarea mediului de locuire, implementat prin 1 rezultat și 1 măsură. 

Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului de educație și formare profesională. 

Sprijin pentru dezvoltarea culturală, compus din: 

Programul 4.1. Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi, implementat prin 1 

rezultat și 1 măsură; 

Programul 4.2. Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi, implementat prin 2 

rezultate și 2 măsuri. 

Obiectiv strategic 5: Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului sanitar și de asistență socială, compus 

din: 

Programul 5.1. Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar, 

implementat prin 1 rezultat și 1 măsură; 

Programul 5.2. Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii sociale şi diversificarea 

serviciilor medico–sociale, implementat prin 1 rezultat și 1măsură. 

Obiectiv strategic 6: Protecția și conservarea mediului natural și construit, compus din: 

Programul 6.1. Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din judeţul Galaţi, implementat prin 

2 rezultate și 2 măsuri; 

Programul 6.2. Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi, implementat prin 1 rezultat și 1 

de măsură. 

 

 

                                                                                                                                                                                            
Maastricht. 
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A: COMPONENTA DE MANAGEMENT (CM) 

 

 

1. Profilul instituțional 
  

Județul Galați este unul dintre județele mari și importante din zona de sud-est a României,  cu un 

potențial ridicat din punct de vedere al condițiilor apte să determine o dezvoltare economică, socială și 

culturală mai susținută  a zonei, cu efecte nemijlocite în ponderea generală a nivelului de dezvoltare a țării.  

Județul Galați prezintă o serie de avantaje competitive, ce necesită însă o valorificare corespunzătoare, 

în domenii precum: industria, agricultura, transportul, serviciile, activitățile de cercetare-dezvoltare, 

învățământul, comerțul și turismul, administrația publică
3
. Capitalul uman, prin pregătirea și potențialul 

său creativ, ancorat în elementul de tradiție a zonei, industrială, metalurgică și a construcțiilor navale, 

specificitatea dunăreană și poziționarea strategică a județului din punct de vedere al comerțului, 

mediul său academic, universitar și de cercetare, capacitatea sporită de inovare, antrenează o 

deschidere aparte a județului Galați spre a atinge cote cu mult mai înalte de dezvoltare și prosperitate 

pentru locuitorii săi. 

Consiliul Județean Galați constituie autoritatea administrativă cea mai reprezentativă și totodată, cea 

mai relevantă din perspectiva importanței rolului jucat în privința dezvoltării socio-economice a 

județului Galați, a organizării și funcționării serviciilor publice de interes județean, și respectiv, a 

satisfacerii intereselor întregii comunității județene. În acord cu nomele art. 122 din Constituția României, 

misiunea Consiliului Județean Galați este de aceea de a coordona activitatea consiliilor locale de la 

nivelul județului în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. 

Judeţul Galaţi, având o suprafaţa totală de 4.466,32 km
2
, echivalentul a 1,87% din suprafaţa 

României, este amplasat în partea de sud-est a României, la confluenţa Dunării cu râurile Siret şi Prut și 

                                                           
3 Date recente privind economia locală din România indică faptul că potrivit ierarhiei valorilor Indicelui de 
Potențial Competitiv (IPC), numai două judeţe din regiunea SE, Galaţi şi Constanţa, depăşesc media pe ţară în ceea 
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dispune de variate resurse naturale, reprezentate de hidrocarburi, precum ţiţeiul şi gazele naturale, cât şi 

de materiale de construcţii, extrase din albia acestor râuri.  

Flora județului include 1442 de specii și 305 subspecii, ce aparțin unui număr de 502 genuri și 108 

familii de plante superioare, în timp ce pădurile de stejar, în principal, ocupă 9,8% din terenul aferent 

județului. Pe teritoriul său, există 17 arii naturale protejate, toate fiind integrate rețelei ecologice Natura 

2000. Fauna județului Galați aparține de biotopul stepei și al silvostepei, precum și de biotopul luncilor și 

bălților. 

Economia județului Galați se bazează pe o pondere însemnată a unei industrii diversificate, 

precum: metalurgia, industria constructoare de nave, industria alimentară, a construcțiilor și a 

materialelor de construcții, transport naval. 

Productivitatea ridicată a întreprinderilor din industria metalurgică, o ramură cu pondere mare și în 

privința investițiilor, ca și însemnătatea sectorului construcțiilor navale în cadrul industriei gălățene, fără a 

ignora, dinamica alertă, exprimată prin numărul în creștere al IMM-urilor, al microîntreprinderilor, ca și 

al celor care activează în sectorul servicii, pun într-o lumina favorabilă economia județului Galați. 

De asemenea, economia gălățeană se sprijină pe o agricultură însemnată, datorită suprafeței agricole 

și arabile exploatate, a efectivelor de animale și păsări, a potențialului tehnic reprezentat de amenajările de 

îmbunătățiri funciare și a dotărilor cu tractoare și mașini agricole. Sunt extrem de bine reprezentate, 

sectorul viticol, cel silvic, cel legumicol și nu în ultimul rând sectorul piscicol, bazat pe cele 43 amenajări 

piscicole, de pe Dunăre, de pe Prut, de pe Siret. 

Mai mult, activitatea de cercetare-dezvoltare a județului Galați este deopotrivă extrem de relevantă, 

situându-se ca pondere, peste media națională, grație forței însemnate a centrului universitar existent la 

nivelul municipiului Galați, constituit în principal de Universitățile „Dunărea de Jos” și „Danubius”, la 

care se adaugă numeroase institute de cercetare în domeniul naval și metalurgic, al pisciculturii, al 

industriei alimentare, pescuit și mediu. Ca structuri de sprijinire a afacerilor, în municipiul Galați 

funcționează unul dintre cele 6 parcuri științifice și tehnologice din țară, dar și un parc industrial, o zonă 

liberă, 3 centre de afaceri și 4 clustere. 

O pondere însemnată a economiei județului este bine aspectată de sectorul serviciilor, anume de: 

serviciile de transport (feroviar, rutier, fluvial), cele de depozitare și de comunicații, de comerț intern 

                                                                                                                                                                                            
ce priveşte valoarea acestui indice, având ca principale ramuri construcţia de nave şi respectiv siderurgia. 
Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020, p.11. 
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și internațional, ca și de cele din domeniul tranzacțiilor imobiliare, fără a omite serviciile de turism, 

un sector extrem de important (turism cultural, religios, de agrement, agroturismul, turismul de afaceri, 

de croazieră), cu potențial de dezvoltare major pe termen mediu și lung și nu în ultimul rând, cele aferente 

pescuitului sportiv. 

Județul Galați face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, alături de județele Vrancea, Buzău, 

Brăila, Tulcea și Constanța, constituindu-se totodată, ca parte a Euroregiunii „Dunărea de Jos”, alături 

de raioanele Cahul și Cantemir din Republica Moldova și de regiunea Odesa din Ucraina.  

Populaţia judeţului Galaţi număra 536.167 locuitori la 20 octombrie 2011, în scădere faţă de 18 

martie 2002, când număra 619.556 locuitori, dintre care, 56,2% locuiesc în mediul urban şi 43,8% în 

mediul rural (figura nr.1). Sporul natural prezintă o tendinţă continuă de creştere negativă a populaţiei 

după anul 2002, datorat atât reducerii numărului de nou născuţi, dar şi creşterii numărului de persoane 

decedate, împreună cu migraţia către alte judeţe sau în afara ţării, au condus la scăderea continuă a 

populaţiei judeţului Galaţi. 

 

Figura nr. 1 Evoluția numărului populației județului Galați (2002-2011) 

Sursa: Direcția județeană de statistică Galați, Anuarul statistic al judeţului Galaţi 2012, online la 

adresa http://www.galati.insse.ro/ 

 

 

Din punct de vedere al organizării teritoriului sub aspect administrativ, judeţul Galaţi se compune din 

2 municipii, 2 oraşe, 61 de comune, având în compunere 180 de sate. 

http://www.galati.insse.ro/
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Oraşul Galaţi este municipiu şi reşedinţă de judeţ, situat pe malul nordic al Dunării la confluenţa 

râurilor Siret şi Prut şi la întâlnirea a trei provincii istorice ale României: Muntenia, Moldova şi Dobrogea. 

Are o suprafaţă de 246,4 kmp şi o populaţie stabilă de 249.432 locuitori (20 octombrie 2011), 

reprezentând al cincilea mare oraș al României din punct de vedere al populației, dar și cel mai mare port 

al Dunării maritime de pe teritoriul românesc, aflat la 150 km față de Marea Neagră și la 250 km față de 

București. 

Consiliul Judeţean Galaţi, ca autoritate administrativă deliberativă, este compus din 34 de consilieri 

judeţeni aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul judeţean se completează cu preşedintele consiliului 

judeţean, ales de asemenea în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia.  

Preşedintele Consiliului Judeţean este o autoritate administrativă executivă distinctă, stabilită de 

legiuitor, care asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului României, a hotărârilor consiliului 

judeţean, precum şi a altor acte normative.  

Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu 

persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie. Preşedintele consiliului judeţean 

răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei judeţene. 

Principalele atribuţii ale consiliului judeţean sunt prevăzute la art. 173 din Codul Administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, subsumate mai multor categorii 

de competențe, astfel: 

 atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, a instituţiilor publice de interes judeţean şi a societăţilor şi regiilor autonome 

de interes judeţean; 

 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; 

 atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; 

 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; 

 atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern; 
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Principalele atribuţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean sunt prevăzute la art. 191 din Codul 

Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019, subsumate mai 

multor categorii de competențe, astfel: 

 atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor 

publice de interes judeţean şi a societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; 

 atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean; 

 atribuţii privind bugetul judeţului; 

 

 atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale; 

 atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean. 

Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii vicepreşedinţilor, 

conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, 

administratorului public, secretarului general al judeţului, precum şi conducătorilor instituţiilorşi 

serviciilor publice de interes judeţean. În situaţii de urgenţă sau de forţă majoră, preşedintele consiliului 

judeţean, în calitatea sa de vicepreşedinte al comitetului pentru situaţii de urgenţă, colaborează cu 

prefectul judeţului.  

Activitatea Consiliului Judeţean Galaţi se desfăşoară în conformitate cu standardul ISO 

9001:2008, fiind primul consiliu judeţean din România care deţine din anul 2001 certificare pentru 

activităţi de administraţie publică în scop general, economic şi social-administrativ.  

În urma auditurilor de calitate efectuate şi pe baza recomandărilor CDAQ s-a realizat dezvoltarea 

Sistemului de Management al Calităţii conform cerinţelor referenţialului ISO 9001:2015. În prezent 

sunt elaborate şi sunt funcţionale noi proceduri generale şi operaţionale, conform standardului EN ISO 

9001:2015. 

În ceea ce privește resursele umane, evoluția procesului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați în perioada 2016-2019 este pusă în evidență de 

organigrama și statul de funcții, aprobate prin Hotărârile Consilului Județean. Dinamica personalului 

permite în viitor o gestionare eficientă a resurselor umane la nivelul entității. Numărul angajațior a crescut 

în fiecare an, existând în prezent un număr suficient de personal așa cum reiese din figura nr. 2. 
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Personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați și din instituțiile subordonate 

beneficiază de un plan de formare și îmbunătățirea calității profesionale a personalului; de un Cod etic; de 

condiții de lucru adecvate (dotări tehnice și materiale sunt adecvate) existând deopotrivă preocupări ale 

managementului privind îmbunătățirea condițiilor de lucru. În Consiliul Județean Galați există un nivel 

bun de calificare având în vedere faptul că aproximativ 90% din personal are studii universitare şi 

postuniversitare de specialitate.  

 

Figura nr. 2  Evoluția procesului de ocupare a funcțiilor publice de la nivelul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Galați în perioada 2016-2019 

Sursa: Consiliul Județean Galați, online la adresa https://www.cjgalati.ro/ 

 

 

 

În ceea ce privește organigrama aparatului de specialitate a Consiliului Județean Galați și 

reglementarea modului său de funcționare, în baza HCJ nr. 172/29 august 2019, adoptată în temeiul 

Codului Administrativ, așa cum a fost aprobat prin OUG nr. 55/2019, în structura actuală a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Galați se regăsesc următoarele compartimente funcționale, conduse 

direct de către Președintele Consiliului, aflate în coordonarea după caz, fie a celor doi vicepreședinți, fie a 

administratorului public al județului, respectiv a secretarului general al județului, astfel: 
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 6 direcții : Direcția Economie și Finanțe, Direcția de Dezvoltare Regională, Direcția Programe, 

Direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu; 

 4 servicii : Serviciul de management al resurselor umane, sănătate și securitate în muncă și 

asigurarea calității, Serviciul audit public intern, Serviciul licitații și monitorizare a serviciilor 

comunitare de utilitate publică, Serviciul contencios și probleme juridice; 

 21 compartimente de lucru, ca structuri funcționale  ale direcțiilor și serviciilor Consiliului 

județean. 

Din perspectiva resurselor patrimoniale, în patrimoniul unității administrativ-teritoriale județul 

Galați se regăsesc drepturi și obligații asupra bunurilor din domeniul public și privat al acestui județ, 

administrate prin intermediul Consiliului județean Galați, în conformitate cu prevederile legale în materie. 

Patrimoniul UAT județul Galați este clar definit și inventariat, situația bunurilor mobile și imobile ce 

fac parte din domeniul public al județului, determinată potrivit HG nr. 562/2002 și HG nr. 847/2017, fiind 

menționată în cuprinsul unei liste de inventar, corespunzătoare a 322 poziții, dintre care reținem în 

principal: a) 47 drumuri județene în lungime de 803 km; b) 132 poduri; c) 399 ha pădure; d) 69 imobile; e) 

6 spitale și unități medico-sociale și f)instituții de cultură și 4 unități de învățământ special. 

În ceea ce privește bugetul Consiliului Județean Galați, în perioada 2016-2019 acesta a crescut în 

fiecare an conform Legii bugetului de stat. 

În perioada 2016-2019, evoluția bugetului se prezintă în felul următor
4
, pe baza sumelor repartizate de 

la bugetul de stat, precum și a altor surse: 

a) Pentru anul 2016, bugetul final a totalizat 229.830 mii lei, aprobat prin HCJ nr. 15/29 ianuarie 

2016, rectificat prin HCJ 232/21 decembrie 2016: 

 

Alocări de la bugetul de stat : 

I Sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli descentralizate (mii lei) 67.133 

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei) 71.442 

III Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (mii lei) 20.766 

IV Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei) 54.451 

                                                           
4 A se vedea în acest sens pe site-ul instituțional al Consiliului Județean Galați, secțiunea aferentă hotărârilor 
adoptate, disponibilă online la adresa https://www.cjgalati.ro/index.php/consiliul-judetean/hotărâri. 
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V Finanțare Program Național de Dezvoltare (mii lei) 10.312 

 

Veniturile bugetului județului constituite din alte surse : 

Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%) (mii lei) 48.540 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale (18,5%) (mii lei) 

22.902 

 

b) Pentru anul 2017, bugetul final a totalizat 251.518 mii lei, aprobat prin HCJ nr. 53/28 martie 

2017, rectificat prin HCJ 269/19 decembrie 2017: 

 

Alocări de la bugetul de stat, în principal: 

I Sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli descentralizate (mii lei) 70.601 

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei) 84.177 

III Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (mii lei) 19.702 

IV Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei) 57.679 

V Finanțare Program Național de Dezvoltare (mii lei) 1.932 

 

Veniturile bugetului județului constituite din alte surse : 

Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%) (mii lei) 56.637 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale (18,5%) (mii lei) 

27.540 

 

c) Pentru anul 2018, bugetul final a totalizat 325.417 mii lei, aprobat prin HCJ nr. 37/16 februarie 

2018, rectificat prin HCJ 297/19 decembrie 2018: 

Alocări de la bugetul de stat, în principal: 

I Sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli descentralizate (mii lei) 46.509 

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei) 58.949 

III Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (mii lei) 64.238 
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IV Finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (mii lei) 75.611 

V Finanțare Program Național de Dezvoltare (mii lei) 43.034 

 

Veniturile bugetului județului constituite din alte surse : 

Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%) (mii lei) 41.690 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale (18,5%) (mii lei) 

17.259 

 

d) Pentru anul 2019, bugetul aprobat prin HCJ nr. 105/23 aprilie 2019 și rectificat în prezent prin 

HCJ nr. 205/30 septembrie 2019 este în valoare de 596.438 mii lei: 

 

 

Alocări de la bugetul de stat, în principal: 

I Sume defalcate din TVA pentru finanțare cheltuieli descentralizate (mii lei) 30.844 

II Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (mii lei) 91.676 

III Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (mii lei) 182.375 

IV Finanțare Program Național de Dezvoltare (mii lei) 35.899 

 

Veniturile bugetului județului constituite din alte surse : 

Cote defalcate din impozitul pe venit (11,25%) (mii lei) 55.416 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale (18,5%) (mii lei) 

36.260 

 

Dincolo de exercitarea atribuțiilor legale ce ii revin, în plan intern, Consiliul Județean Galați a 

susținut și participat nemijlocit la derularea programelor guvernamentale (Cornul și laptele, Încurajarea 

consumului de fructe în școli etc.), participând activ la procesul de elaborare a actelor normative, inițiind 

mai multe demersuri normative, supuse analizei și deciziei Guvernului României. 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 22 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 

În plan extern, Consiliul județean Galați este membru al unor organizații internaționale, în cadrul 

cărora derulează relații de coperare și colaborare cu entități similare străine, exemplificând aici: 

Euroregiunea „Dunărea de Jos”, Adunarea Regiunilor Europei etc.  

Totodată, județul Galați prin autoritatea deliberativă a încheiat protocoale și/sau acorduri de înfrățire 

cu autorități locale și/sau regionale din țări precum: Franța, Republica Moldova, China, Ungaria, 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Ucraina, Italia etc. 

De asemenea, un accent deosebit a fost pus pe problematica dezvoltării regionale și integrării 

europene, ce au avut ca obiective implementarea și/sau monitorizarea implementării proiectelor finanțate 

din fondurile post-aderare, identificarea  și accesarea fondurilor europene puse la dispoziție în cadrul 

fondurilor structurale și de investiții europene, gestionarea relațiilor de cooperare internațională ale 

județului Galați cu structuri corespondente din străinătate. 
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2. Mandat, viziune și valori comune 
Mandat 

 

În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Județean Galați contribuie la îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor județului Galați, gestionează eficient resursele și investițiile publice, coordonează politici, 

planuri și programe pentru a asigura dezvoltarea socio-economică și culturală a județului Galați. 

Viziune 

 

Consiliul Județean Galați va deveni o autoritate model, dinamică și competentă care promovează 

dezvoltarea sustenabilă a județului Galați, transformându-l într-un județ atractiv pentru a locui și investi, 

prin strategii concertate și articulate și prin furnizarea de servicii de calitate în contextul valorificării 

performante a resurselor pe care le administrează. 

 

Valori comune 

 

1. Profesionalism, etică și integritate; 

2. Furnizare de servicii moderne și orientate spre cetățean; 

3. Economie sănătoasă bazată pe investiții, dezvoltarea infrastructurii de afaceri, servicii 

generatoare de locuri de muncă; 

4. Orientare spre rezultate; 

5. Responsabilitate. 

 

 

3. Analiza mediului intern și extern 
 

A4.1 Analiza mediului intern 

a. Structura organizatorică 

Informaţii generale privind structura organizatorică şi de personal 

 

Sub aspectul reglementării modului de organizare și de funcționare a aparatului de specialitate al CJ 

Galați, menționăm că acest cadru juridic este asigurat de dispozițiile HCJ nr. 366/30 august 2013, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum Regulamentul intern al aceluiași aparat de specialitate 
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este constituit de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean nr. 340/28 mai 2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce privește modul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați, este incident 

Regulamentul aprobat prin HCJ nr. 37/25 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare. 

În subordinea Consiliului Județean Galați se regăsesc o serie de structuri, după cum urmează: 5 

instituții de cultură; 3 instituții publice; 4 instituții sanitare; 6 școli speciale; 1 instituție medico-socială. 

În baza HCJ nr. 172/29 august 2019, adoptată în temeiul Codului Administrativ, așa cum a fost 

aprobat prin OUG nr. 55/2019, în structura actuală a aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Galați se regăsesc compartimente funcționale, conduse direct de către Președintele Consiliului, aflate în 

coordonarea după caz, fie a celor doi vicepreședinți, fie a administratorului public al județului, respectiv a 

secretarului general al județului, după cum urmează: 6 direcții; 4 servicii; 21 compartimente de lucru, 

ca structuri funcționale  ale direcțiilor și serviciilor Consiliului județean. 

 

b. Rezultatele analizei mediului intern 

 

Elaborarea analizei mediului intern de la nivelul Consiliului Județean Galați (CJ Galați) a presupus 

sesiuni de consultare a personalului aparatului de specialitate al CJ Galați, precum și al structurilor aflate 

în subordinea sa și ulterior aprobarea documentului final în şedinţa Grupului de lucru constituit în cadrul 

acestui proiect la nivelul Consiliului Județean Galați pentru realizarea Planului Strategic Instituțional pe 

termen mediu, pentru perioada 2020-2023. Informaţiile primite au reprezentat baza întocmirii analizei 

mediului intern, care conţine atât menţiuni pozitive, cât şi o serie de aspecte care ar necesita să fie 

îmbunătăţite. Analiza mediului intern a vizat 4 domenii: procesul de management, resurse umane, resurse 

financiare şi patrimoniu. 

 

 

PROCESUL DE MANAGEMENT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial pentru perioada 2017-2019 
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Exercitarea unui management participativ, 

fundamentat pe obiectivitate, proactivitate, interes și 

implicare pentru cetățenii județului Galați 

 

Utilizare metode și tehnici de management 

performante precum: managementul calității 

(Consiliul Județean Galați este certificat conform 

referențialului Standardul ISO 9001:2015), 

managementul prin obiective, managementul prin 

proiecte, ședința (de exemplu, ședința de analiză a 

riscului), delegarea, precum și alte metode și tehnici 

aferente stimulării creativității manageriale (de 

exemplu, brainstorming) 

 

În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Galați sunt elaborate proceduri de lucru ce 

acoperă și descriu în mod adecvat toate activitățile 

operaționale și responsabilitățile, procedurile fiind 

cunoscute și aplicate de toți salariații Normele privind 

protecția datelor cu caracter personal sunt cunoscute 

de către angajați 

Normele etice sunt cunoscute la nivelul personalului, 

iar normele privind avertizorul de integritate au fost 

aduse la cunoștința personalului conform Codului de 

etică 

 

Aplicarea insuficientă a unor proceduri sau lipsa 

acestora:  

- nu au fost adoptate/implementate: Raport de 

evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi 

a măsurilor de remediere, elaborate anterior Planului 

de Integritate; Planul de integritate și actul de 

aprobare; Lista funcțiilor sensibile; Procedură privind 

conflictul de interese (în curs de elaborare); 

Procedură privind pantouflage-ul (în curs de 

elaborare); Procedura privind avertizorul de 

integritate (în curs de elaborare); Măsuri privind 

protecția avertizorului (în curs de elaborare); 

Procedura privind incompatibilitățile (în curs de 

elaborare); Procedură privind datele deschise  

Capacitate de planificare și management strategic 

fundamentată pe viziune strategică, aliniere 

operațională, capacitate de prioritizare și 
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operaționalizare a documentelor strategice 

Capacitatea de a atrage, de a coordona, gestiona și 

monitoriza fonduri guvernamentale și europene, în 

vederea îmbunătățirii serviciilor furnizate (pentru 

modernizarea infrastructurii județului, a unităților 

spitalicești și a zonelor de agrement pentru cetățenii 

județului Galați, pentru infrastructura rutieră etc) 

 

Comunicare internă (pe verticală și orizontală) și 

externă adecvate, accesul la informații fiind stabilit pe 

niveluri ierarhice 

 

O bună activitate de monitorizare (cum ar fi de 

exemplu, urmărirea zilnică a realizării sarcinilor de 

către salariați, monitorizarea strategiei de dezvoltare 

a entității), bazată pe indicatori de performanță ce 

măsoară obiectivul din punct de vedere cantitativ, 

calitativ, al impactului și al rezultatului 

 

Disponibilitate pentru dezvoltarea și menținerea de 

parteneriate și rețele cu părți interesate relevante din 

mediul intern și extern (mediul intern: autorități și 

instituții publice, cetățeni, organizații 

neguvernamentale, grupuri de interese și asociații 

profesionale, mediul de afaceri, etc.; mediul extern: 

instituții similare din statelemembre UE și terțe) 

 

 

Circuit greoi al documentelor din cauza funcţionarii 

în mai multe sedii,dar fără impact negativ asupra 

soluționării lucrărilor în termenul legal 

 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Sistem de recrutare și selecție a resursei umane bazat 

pe politici care înlătură arbitrariul 

Neocuparea completă a schemei de personal și 

supraîncărcarea cu atribuții la nivelul unor 

compartimente de specialitate 
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Personal cu o bună pregătire profesională (studii 

universitare) și experiență îndelungată, cu vocație a 

funcției publice (90% din personal are studii 

universitare şi postuniversitare de specialitate) 

 

Personalul posedă abilități, cunoștințe, competențe de 

conversație în limbi de circulație internațională, de 

utilizare avansată a instrumentelor TIC şi experienţă 

semnificativă în domeniile: managementul fondurilor 

europene, al dezvoltării locale și lucrărilor publice; 

planificare strategică; managementul riscului; 

conflictul de interese; managementul diversității; 

egalitate de șanse; integritate; etică 

 

Adaptabilitate, inovare, creativitate şi atitudine pro-

activă a personalului, respectiv, interes pentru 

dezvoltarea carierei personale 

 

Planul de pregătire profesională a personalului 

asigură dezvoltarea abilităților de comunicare și de 

lucru în echipă 

Disponibilitate de lucru în program prelungit şi efort 

susţinut 

 

Asigurarea unor condiții bune de lucru în cadrul 

instituției (inclusiv cerințele de sănătate și siguranță a 

muncii) și mediu de lucru proactiv 

 

RESURSE FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Gestionare responsabilă a resurselor financiare  

Promovarea și remunerarea angajaților se face pe 

criterii obiective 
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Sistem de motivare existent la nivelul aparatului de 

specialitate a CJ Galați (cum ar fi de exemplu, cel 

pentru angajații care fac parte din echipele din cadrul 

proiectelor cu finanțare europeană) 

Constrângeri bugetare pentru participarea 

personalului la cursuri de formare profesională și 

perfecționare 

Fonduri europene atrase în vederea îmbunătătirii 

serviciilor furnizate către beneficiar 

 

RESURSE PATRIMONIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Asigurarea unei întrețineri eficiente, rentabile și 

sustenabile a clădirilor, birourilor, echipamentelor și 

materialelor utilizate 

Insuficienta înzestrare cu bunuri mobile și imobile 

necesare a fi afectate bunei desfășurări a activității CJ 

Galați 

Asigurarea accesibilității fizice adecvate în clădiri (în 

conformitate cu nevoile și așteptările angajaților și 

cetățenilor/clienților cum ar fi de exemplu, accesul 

persoanelor cu dizabilități) 

 

Este asigurată securitatea aplicațiilor utilizate în 

cadrul entității (Dispoziția Președintelui Consiliului 

Județean Galați nr. 546/2011 privind aprobarea 

pachetului de politici de securitate informatică 

aplicabilă la nivelul Consiliului Județului Galați) 

 

Sistem de registratură electronică  (complementar 

celui pe registru fizic) al CJ Galați pentru evidența 

intrărilor și ieșirilor de documente la nivelul entității 

 

 

Concluziile și recomandările desprinse în urma realizării analizei mediului intern la nivelul CJ Galați, 

pe cele 4 domenii de activitate, sunt următoarele: 

 

 

PROCESUL DE MANAGEMENT 
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În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere elementele de patrimoniu 

(mijloace tehnice și mobile pentru eficientizarea activităților organizaționale), domeniul juridic (în 

vederea gestionării eficiente a disputelor juridice), sistemul organizatoric și comunicarea intra și inter-

organizațională, managementul resurselor umane, dezvoltarea şi menţinerea de parteneriate cu 

părţi interesate (relevante în dezvoltarea sistemului de management al instituţiei).  

Acțiunile de îmbunătățire trebuie să vizeze cu precădere respectarea în mod activ a valorilor 

(precum democrația, statul de drept, orientarea către cetățeni, diversitatea și egalitatea de gen, un mediul 

de lucru adecvat, prevenirea corupției, responsabilitatea socială și nediscriminarea), consolidarea 

sistemului metodologico-managerial (ședințe operative de lucru la nivelul departamentelor), actualizarea 

permanentă a obiectivelor organizaționale, dezvoltarea, perfecționarea și motivarea resursei umane, 

consolidarea muncii în echipă, diversificarea echipelor de contractare și implementare, creșterea 

gradului de promovare a rezultatelor Consiliului Județean Galați în rândul cetățenilor, dezvoltarea 

performanței instituționale (stabilirea și definirea indicatorilor de performanță și comunicarea către 

angajați, consolidarea performanțelor în domeniul calității), achiziția de bunuri mobile și imobile, 

actualizarea normelor interne în concordanță cu modificările legislative, promovarea politicilor 

publice locale.    

Totodată, din perspectiva capacității de planificare și management strategic acțiunile de 

îmbunătățiretrebuie să urmărească cu precădere, realizarea unui sistem mai eficient de colectare a 

datelor din teren, creșterea posibilității cetățenilor de a se exprima asupra calității politicilor publice și a 

serviciilor de care beneficiază, încurajarea implicării societății civile în proiectele derulate la nivel 

județean, reproiectarea organizațională și informațională, dezvoltarea procesului de monitorizare 

(dezvoltarea indicatorilor și a sistemelor de monitorizare a rezultatelor), identificarea tuturor părților 

interesate relevante, revizuirea periodică a informațiilor referitoare la variabile importante (de exemplu 

evoluții economice, tehnologice, demografice, social, educațional), măsurarea impactului obţinut în 

comunitate în ceea ce privește produsele și serviciile furnizate și a calității planurilor strategice și 

operaționale, creșterea eficienței serviciilor furnizate, a transparenței și interacțiunii dintre instituție și 

cetățeni/beneficiari. 

 

RESURSE UMANE 
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În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere managementul resursei umane, 

reproiectarea organizațională, modernizarea logistică, mediul de lucru.  

Acțiunile de îmbunătățire ce se impun a fi derulate sunt: recrutarea, perfecționarea și 

recompensarea resursei umane (de exemplu, recrutarea de personal specializat pentru implementarea 

proiectelor și intensificarea frecvenței perioadelor de specializare în utilizarea de programe IT, măsurarea 

nivelului utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, recompensarea creativității), alinierea 

programelor de specializare la problemele actuale cu care se confruntă administrația publică românească, 

repartizarea echilibrată a sarcinilor de serviciu în raport cu cerințele postului, consolidarea dialogului 

deschis, măsurarea percepției personalului (de exemplu prin realizarea periodică a unor analize de tip 

sondaje/chestionare aplicate personalului, oferirea de feedback cu privire la 

rezultate/rezumate/interpretări/acțiuni de îmbunătățire), analiza periodică a nevoilor actuale și de 

perspectivă de resurse umane ale instituției, dezvoltarea tehnicilor și metodelor de dialog şi consultare, 

elaborarea și implementarea unei politici organizaționale care să conțină criterii obiective în ceea ce 

privește recrutarea, promovarea, remunerarea personalului, modernizarea spațiilor de lucru (birourilor), 

organizarea periodică de ședințe de dialog şi consultare. 

 

 

RESURSE FINANCIARE 

 

 

În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere:  parteneriatele încheiate (cu 

furnizori de servicii și produse, servicii externalizate, parteneriate încheiate pentru obiective comune etc.), 

colaborarea interinstituțională și comunicarea către cetățeni, analiza riscurilor, autofinanțarea 

instituțiilor subordonate, veniturile bugetului județean. 

Acțiunile de îmbunătățire propuse trebuie să vizeze cu precădere atragerea fondurilor 

nerambursabile, asigurarea disponibilității resurselor pentru dezvoltarea și actualizarea strategiei 

instituționale. 

 

 

RESURSE PATRIMONIALE 
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În ceea ce privește domeniile de îmbunătățit trebuie avute în vedere în principal, îmbunătățirea 

parteneriatelor încheiate (cu furnizori de servicii și produse, servicii externalizate, parteneriate încheiate 

pentru obiective comune etc.), parcul auto, achizițiile publice. 

Acțiunile de îmbunătățire propuse vizează cu precădere îmbunătățirea platformei online a 

Consiliului Județean Galați, arhivarea electronică a documentelor, achiziționarea de aparatură 

informatică nouă și modernă, achiziționarea de sisteme de contabilitate detaliate și de control intern 

moderne, servicii si produse inovatoare, demararea procedurilor de modernizare și reabilitare a 

infrastructurii, achiziționarea unor vehicule noi nepoluante, achiziționare de imobile noi. 

În contextul provocărilor de mai sus, factorii critici de succes pentru derularea în condiții optime a 

activității Consiliului Județean Galați țin în primul rând de asigurarea resurselor materiale şi financiare 

necesare derulării activității autorității județene și de asigurarea resursei umane perfecționate. 

 

 

A4.2 Analiza mediului extern 

La realizarea acestei analize s-au avut în vedere influenţele externe generate de mediul politic, 

economic, social, tehnologic, legislativ şi de mediu (analiza PESTLE), factorii care au stat la baza 

Analizei mediului extern conform modelului PESTLE (implicaţiile politice, economice, sociale, 

tehnologice, legislative şi de mediu (environment) asupra Consiliului Județean Galați) fiind cuprinși în 

Anexa nr. 1. 

 

INFLUENŢA FACTORILOR POLITICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor politici 

Schimbările politice inerente ciclurilor electorale locale pot determina inconsecvență în 

implementarea priorităţilor în vigoare la un anumit moment unele putând fi schimbate 

semnificativ sau chiar abandonate. 

Avizarea/adoptarea cu întârziere a actelor normative şi a altor documente strategice 

relevante de către decidenții de la diferitele paliere ale sistemului administrativ pot 
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genera dificultăți în implementarea unor acţiuni coerente şi cu continuitate, pe termen 

mediu şi lung, precum și a proiectelor cu finanțare europeană. 

 

INFLUENŢA FACTORILOR ECONOMICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor economici 

Situaţia macro-economică generală precară a României (Comisia Europeană a declanșat 

procedura de deficit bugetar excesiv în cazul României) antrenează un impact negativ 

asupra veniturile bugetului de stat şi asupra sumelor care vor fi alocate bugetelor locale, 

implicit asupra bugetului propriu. 

Constrângeri bugetare existente la nivelul bugetului de stat generează implicit 

constrângeri bugetare la nivelul bugetelor locale, putând antrena o insuficientă acoperire 

cu resurse umane, financiare şi materiale şi îngreunează finalizarea proiectelor aflate în 

derulare și a investițiilor deja începute, precum şi demararea unora noi și totodată 

dificultatea asigurării unui sistem de motivare adecvată precum și o formare continuă şi 

eficientă a personalului. 

Creșterea fiscalității în România amplifică riscul diminuării numărului de întreprinderi 

active în județ, scăderea cifrei lor de afaceri și o creștere a șomajului cu impact negativ 

asupra bugetului local. 

Rata anuală a inflației în creștere în România conduce la o scădere a puterii de cumpărare 

a populaţie, afectarea fluxurilor comerciale, cu impact negativ asupra bugetului local. 

Oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile facilitează consolidarea 

capacității de derulare a acțiunilor anti-sărăcie și incluziune socială, precum și derularea 

de investiții cu impact major asupra creșterii coeziunii socioeconomice și teritoriale în 

județ. 

Interesul crescut al investitorilor pentru valorificarea potenţialului turistic antrenează 

posibilitatea încheierii de către CJ Galați de parteneriate noi în domeniu cu mediul privat, 

dar și o creștere a veniturilor din turism la bugetul local. 
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Capacitate limitată de absorbţie la nivel local a fondurilor europene (în special în mediul 

rural) reclamă intervenția CJ Galați în sprijinul UAT-urilor din județ pentru atenuarea 

disparităților economice de tip rural-urban prin identificarea de soluții locale (surse 

bugetare, creare de locuri de muncă, investiții etc.), acțiune îngreunată în prezența 

constrângerilor bugetare. 

Necesitatea îmbunătățirii infrastructurii și extinderii serviciilor de transport, de 

învățământ, sanitare și medico-sociale în județ crează o presiune crescută asupra CJ 

Galați pentru asigurarea investițiilor în domeniu. 

 

INFLUENŢA FACTORILOR SOCIALI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor sociali 

Scăderea populației și tendințele migraționiste determină CJ Galați să modifice și să 

adapteze în timp util documentelor programatice în funcție de structura socială și de 

dinamica demografică. 

Creşterea şomajului şi sărăciei în România (implicit în județul Galați) reclamă din partea 

autorității județene identificarea de soluții locale (surse bugetare, creare de locuri de 

muncă, investiții etc.) pentru atenuarea disparităților economice de tip rural-urban și 

contrabalansarea scăderii veniturilor la bugetul local, acțiune îngreunată de constrângerile 

bugetare ce afectează suplimentar bugetul local. 

Securitate socială scăzută în România generează presiune bugetară ridicată asupra CJ 

Galați coroborată cu nevoia furnizării de servicii de calitate. 

Implicarea scăzută a cetăţenilor, societăţii civile, mediului de afaceri şi a partenerilor 

sociali în identificarea nevoilor reale şi evaluarea serviciilor oferite acestora conduce la o 

fundamentare defectuoasă a actelor normative adoptate, în special a documentelor 

programatice și prin urmare insuficienta corelare a acestora cu nevoile și interesele 

beneficiarilor/cetățenilor. 
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Existenţa unui număr mare de comunități purtătoare de elemente de patrimoniu imaterial 

(meșteșugari, interpreți de folclor, artizani) implică necesitatea organizării de activități 

de marketing în domeniul cultural și de dezvoltare a infrastructurii culturale pentru 

satisfacerea cereririi locale crescânde pentru produse culturale ce incorporează elemente 

de patrimoniu imaterial. 

 

INFLUENŢA FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor tehnologici 

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii IT permite modernizarea și eficientizarea serviciilor 

publice furnizate, îmbunătățirea comunicării și apropierii CJ Galați de cetățeni, 

necesitatea adaptării strategiilor/programelor în funcţie de potenţialul noilor tehnologii 

IT, dar și posibilitatea de a dezvolta noi structuri de dezvoltare locală cu participare 

directă a CJ Galați (GAL-uri, parcuri industriale, centre de afaceri, clustere etc). 

Promovarea şi co-finanţarea producerii energiei verzi la nivel europeean și național 

generează posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile și implicit creșterea 

capacității instituționale de derulare de investiții de eficientizare energetică și de 

reducere a emisiilor de CO2. 

Potenţialul de dezvoltare al activităţilor de cercetare-dezvoltare de la nivelul județului 

Galați permite autorității să dezvolte numărul de structuri de dezvoltare locală cu 

participare directă a CJ Galați. 

 

 

INFLUENŢA FACTORILOR LEGISLATIVI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor legislativi 

Instabilitatea legislativă manifestată în România antrenează o scădere a predictibilității 

normei legale ce antrenează dificultăți în exercitarea funcției de planificare strategică și a 

managementului operațional, implementarea deficitară a unor proiecte gestionate de 
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autoritate, dar și o comunicare deficitară interinstituțională. 

Existența Politicilor comunitare favorabile dezvoltării transportului intermodal antrenează 

posibilitatea atragerii de fonduri comunitare necesare derulării de proiecte pentru o mai 

bună conectare a județului la culoarele majore de transport şi pentru dezvoltarea 

transportului multimodal, precum și posibilitatea de promovare a parcurilor industriale în 

zonele acoperite de reţeaua de terminale intermodale. 

Birocrație legislativă excesivă în domeniul achizițiilor publice și al contractării fondurilor 

nerambursabile generează dificultăți în derularea proceselor de achiziții publice. 

Existența reglementărilor europene în domeniul managementului deșeurilor reclamă din 

partea autorității județene activități în domeniu susținute. 

 

INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor de mediu 

Interesul crescut pentru valorificarea  turismului eco-sustenabil reclamă din partea CJ 

Galați elaborarea de documente programatice sectoriale în domeniul turismului și în 

domenii conexe. 

Interesul crescut la nivel internaţional pentru conservarea biodiversităţii generează 

posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile pentru derularea de acțiuni de protejare 

a ecosistemelor din sfera de competență a CJ Galați. 

Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi pericolul degradării florei şi faunei în zonele 

protejate, din cauza turismului necontrolat, reclamă actualizarea documentelor 

programatice de mediu și a celor în domenii conexe și totodată, intensificarea 

monitorizării evoluției ecosistemelor, precum și intensificarea numărului de acțiuni de 

protecție a populaţiei împotriva efectelor schimbărilor climatice. 

Riscul producerii unor dezastre naturale, precum cutremure, inundații, alunecări de teren, 

incendii, secetă, mare parte dintre ele cauzate de fenomenul schimbărilor climatice 
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impune întărirea cooperării între autorităţile implicate în gestionarea situaţiilor de 

urgenţă prin înființarea unui Centru pentru managementul situațiilor de urgență și 

îmbunătățirea siguranţei transportului fluvial pe Dunăre, prin dotarea Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Gral. Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi cu o navă fluvială 

de intervenţie şi salvare în caz de situaţii de urgenţă. 

Necesitatea respectării normelor UE şi a obligaţiilor asumate la nivel internaţional de 

România în domeniul mediului impune actualizarea permanentă a documentelor 

programatice promovate de CJ Galați pentru respectarea prevederilor și obligațiilor 

existente la nivel internaţional în domeniu. 
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4. Obiective strategice 
 

Potrivit documentelor programatice, Obiectivul general urmărit de Consiliul Județean Galați în 

activitatea desfășurată îl constituie dezvoltarea economico-socială a județului Galați prin specializare 

inteligentă și durabilă în vederea creșterii nivelului de trai al locuitorilor județului.  

 

Planul strategic pe termen mediu, pentru perioada 2020-2023 al Consiliului Județean Galați este 

organizat în jurul principalelor domenii aflate în responsabilitatea sa. Viziunea Consiliului Județean Galați 

va fi urmărită prin intermediul următoarelor obiective strategice: 

 

 Dezvoltarea economică; 

 Creșterea capacității administrative; 

 Amenajarea teritoriului; 

 Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului de educație și formare profesională. Sprijin pentru 

dezvoltarea culturală; 

 Dezvoltarea/ Modernizarea sistemului sanitar și de asistență socială; 

 Protecția și conservarea mediului natural și construit. 

 

În corpul Planului Strategic Instituțional este cuprinsă descrierea obiectivelor strategice și a efectelor 

estimate, a programelor și rezultatelor așteptate și a măsurilor planificate, corelată cu resursele financiare 

și distribuția acestora pe durata perioadei de implementare 2020-2023. 

Totodată, Planul Strategic Instituțional va fi actualizat și/sau revizuit în acord cu prevederile Strategiei 

de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Galați pentru perioada 2020-2028 aflată în curs de elaborare în cadrul 

proiectului implementat de Consiliul Județean Galați „Capacitate Administrativă Ridicată prin Investiții 

Integrate şi Complementare – CARIC” , Cod SMIS 126291, finanțat  prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă.  
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B: COMPONENTA DE BUGET (CB)/ PROGRAMARE BUGETARĂ (CPB) 

 

 

 

- Obiective Strategice, Programe bugetare, Măsuri și Indicatori, bugete multianuale-  

 

 

1) Programe bugetare 
 

 

Obiectivul Strategic 1: Dezvoltarea economică 

 

 

Potrivit ierarhiei valorilor Indicelui de Potențial Competitiv (IPC)
5
, Județul Galați se regăsește în topul 

primelor două județe din Regiunea Sud-Est  ce prezintă o economie locală competitivă ce depășește media 

pe ţară în ceea ce priveşte valoarea acestui indice. 

Obiectivul acoperă două dintre domeniile majore de competență și activitate ale Consiliului Județean 

Galați, dezvoltarea economico-socială a județului, respectiv, cooperarea interinstituțională pe plan intern 

și extern, în conformitate cu prevederile art. 173, alin. 1, lit. b) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Una dintre posibilele căi de acțiune pentru creșterea gradului de coeziune economico-socială rezervate 

administrațiilor publice locale, cu prioritate celor ancorate și atașate valorilor spațiului continental 

european, o constituie administrațiile colaborative, fundamentate pe întărirea relațiilor de cooperare și de 

parteneriat între aceste autorități publice și cu alți parteneri sociali ce sunt animați de interese comune, atât 

în plan intern, național, cât și extern, al colaborării internaționale. 

                                                           
5 IPC este un indice compozit calculat prin agregarea unor indicatori simpli derivaţi (PIB/locuitori, Exporturi 
/populaţia ocupată) şi a unui indicator compus (Indicele de dezvoltare tehnologică). Cojanu, V. (coord.), 
Potenţialul competitiv al creşterii economice: linii directoare pentru o nouă politică industrială în România, Studii 
de Strategie şi Politici SPOS 2010, Institutul European din România, Bucureşti, Octombrie 2010. 
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Obiectivul Strategic 1 conferă Consiliului Județean Galați un cadru-suport coerent și integrat 

pentru dezvoltarea performanței economice a județului prin acțiuni menite să valorifice de o manieră 

judicioasă capitalul natural şi antropic, prin combaterea principalelor riscuri specifice acestui domeniu 

(parteneriate inexistente sau slab dezvoltate între întreprinderi şi autorităţile publice locale, cauzate de 

poverile administrative impuse de birocraţie şi slabă susţinere financiară, transfer scăzut de tehnologie, 

capital redus, limitări în aria de polarizare a oraşelor).  

Obiectivul este susținut de două programe bugetare și un total de 3 măsuri ce corespund rezultatelor 

așteptate.  

Programul „Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico – sociale” reunește 2 rezultate și 2 

măsuri.  

Programul „Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare” cuprinde 1 rezultat și 1 

măsură. 

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, măsuri și proiecte posibile.  

 

Figura 3. Obiectivul Strategic 1: Structura 

Obiectivul Strategic 1. Dezvoltarea economică 

Programul 1.1.  

Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico – sociale 

Programul 1.2.  

Infrastructură şi activităţi de 

cercetare-dezvoltare-inovare 

Măsuri Programul 1.1.  

Măsura 1.1.1 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

Măsura 1.1.2 Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale 

 

Măsuri Programul 1.2. 

Măsura 1.2.1Dezvoltarea 

infrastructurii CDI 

 

 

  Figura 4. Obiectivul Strategic 1: Impact și Rezultate 

Impact 
Indicele de Potențial competitiv (IPC)

6
la nivel teritorial NUTS 3 - Țintă (2023) ≥ media 

națională 

                                                           
6IPC este un indice compozit calculat prin agregarea unor indicatori simpli derivaţi (PIB/locuitori, Exporturi 
/populaţia ocupată) şi a unui indicator compus (Indicele de dezvoltare tehnologică). 
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Rezultate 

(1.1.1) Infrastructură de afaceri dezvoltată 

(1.1.2) Extinderea cooperării CJ Galați în plan intern și internațional 

(1.2.1) Infrastructură CDI dezvoltată 

 

Implementarea măsurilor și îndeplinirea rezultatelor și atingerea impactului scontat pentru 

perioada 2020-2023 nu implică resurse bugetare din bugetul Consiliului Județean Galați. 

 
Programul 1.1: Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico – sociale 

1. Descrierea programului: 

Având ca reper calitatea Consiliului Județean ca actor principal al activităților de susținere a 

dezvoltării socio-economice de la nivelul județului și corelat cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea 

Durabilă a României 2030, dar și cu alte strategii naționale incidente și cu documente programatice 

sectoriale ale Consiliului Județean Galați, Programul vizează intervenții menite să asigure premisele 

esențiale pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile la nivelul județului Galați. 

Astfel, măsurile cuprinse în Program se înscriu pe coordonatele creșterii accesului și participării la 

educație de calitate, ale creării unui mediu atractiv pentru muncă şi inovaţie, unei mai bune sprijiniri a 

inovației sociale, ale dezvoltării mediului de afaceri, rolul Consiliului Județean Galați concretizându-se 

printr-o serie de activități de colaborare cu entitățile inițiatoare a acțiunilor de dezvoltare a infrastructurii 

de afaceri, de extinderea parteneriatelor de tip public-privat și a structurilor de dezvoltare locală (GAL-uri, 

parcuri industriale etc). 

2. Domeniul de politici publice: 

Programul 1.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Strategia UE pentru Regiunea Dunării; 

- Programul de Guvernare 2019-2020; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia de dezvoltare teritorială a României; 

- Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020; 
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- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020; 

- Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020; 

- Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi 

îmbunătăţirea mediului de afaceri – Orizont 2020; 

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

- Programul Național de Reformă; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) 2014-2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 1.1. „Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico – sociale” vizează ca până în 2023 să 

se atingă următoarele rezultate:  

- Infrastructură de afaceri dezvoltată; 

- Extinderea cooperării CJ Galați în plan intern și internațional. 

4. Indicatori de rezultat: 

Tabelul 1. Obiectivul Strategic 1: Indicatori de rezultat ai Programului 1.1 

Indicatorii de rezultat ai programului 

(outcome) 

Valoare de 

referință (an) 
Țintă 2023 Observaţii 

Gradul de realizare a activităților de 

promovare a înființării/dezvoltării unor 

parcuri industriale în județul Galați 

programate în timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Gradul de realizare a activităților de 

promovare a înființării unui parc 

agroindustrial în județul Galați programate 

în timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Gradul de realizare a activităților de 

cooperare a CJ Galați în plan intern și 

internațional programate în timpul 

implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

5. Măsuri:  
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Măsurile și proiectele incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului 

sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele 

stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.  

 

 

Tabelul 2. Obiectivul Strategic 1: Măsurile Programului 1.1 

Măsura 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

- Înființarea/dezvoltarea de parcuri industriale în județul Galați 

- Înființarea unui parc agroindustrial în județul Galați 

Măsura 1.2 Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale 

- Promovarea parteneriatelor public-privat (Grupuri de Inițiativă, Grupuri de Acțiune Locală)  

- Înființarea Centrului Euroregional de Parteneriat Public Privat 

- Înființarea Centrului de Inovație Socială pentru societatea civilă  

- Înființarea Centrului de Excelență pentru tinerii performanți 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 1.1. nu necesită finanțare din bugetul propriu al CJ Galați. 

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, parteneri sociali, mediu 

de afaceri, în domeniile de responsabilitate ale CJ Galați. 

 
Programul 1.2: Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare 

1. Descrierea programului: 
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Pentru asigurarea unei creșteri economice sustenabile, inteligente și care să promoveze incluziunea 

socială la nivelul județului Galați, în acord cu viziunea europeană cuprinsă în Strategia Europa 2020, dar 

și cu eforturile depuse de România în direcția alinierii la Agenda digitală 2020, Consiliul Județean Galați 

acordă o atenție sporită progreselor obținute în domeniul TIC, spațiului virtual și securității, un domeniu 

de altfel, considerat în baza potenţialului său ştiinţific şi comercial, domeniu de specializare inteligentă 

pentru ciclul strategic 2014-2020, în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 

2014-2020. 

Programul cuprinde măsuri în acord cu prioritățile cuprinse în documentele programatice ale 

Consiliului Județean Galați 2016-2021, ce vizează activități de promovare a înfiinţării de clustere pentru a 

crea structuri eligibile financiar în vederea accesăriide fonduri cu componentă nerambursabilă, precum și 

de implementarea unor soluții TIC inovatoare pentru creșterea calității serviciilor furnizate de Consiliul 

Județean Galați și UAT-urile din județ. 

2. Domeniul de politici publice: 

Programul 1.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2019-2020; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020; 

- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020; 

- Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020; 

- Strategia Guvernamentală pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi 

îmbunătăţirea mediului de afaceri – Orizont 2020; 

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

- Programul Național de Reformă; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) 2014-2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021. 
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3. Obiectivele programului:  

Programul 1.2. „Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare” vizează ca până în 2023 să se 

atingă următoarele rezultate:  

- Infrastructură CDI dezvoltată.  

4. Indicatori de rezultat: 

Tabelul 3. Obiectivul Strategic 1: Indicatori de rezultat ai Programului 1.2 

Indicatorii de rezultat ai programului 

(outcome) 

Valoare de 

referință (an) 
Țintă 2023 Observaţii 

Gradul de realizare a activităților de 

promovare a structurilor de tip CDI, 

programate în timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 

5. Măsuri:  

Măsura și proiectele pe care le include și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului sunt 

prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele stabilite și 

prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.  

 

Tabelul 4. Obiectivul Strategic 1: Măsurile Programului 1.2 

Măsura 1.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CDI 

- Sprijinirea și susținerea înființării de clustere în județul Galați 

- Înființarea Centrului de Date și Cloud 

- Înființarea Winter County Service – echipare și formare 

6. Finanţarea programului: 

Programul 1.2. nu necesită finanțare din bugetul propriu al CJ Galați. 

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 
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b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, parteneri sociali, mediu 

de afaceri, în domeniile de responsabilitate ale CJ Galați. 
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Obiectivul Strategic 2: Creșterea capacității administrative 
 

 

Organizarea și funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale sunt reglementate de 

Constituţia României şi Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 

din 3 iulie 2019. 

Administraţia publică locală din județul Galați este organizată şi funcţionează la nivelul a 61 de 

comune, 2 oraşe şi 2 municipii, precum şi la nivelul UAT Judeţul Galaţi. 

Consiliul Judeţean Galaţi este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii 

consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes la nivelul 

judeţului Galaţi. Consiliul judeţean se completează cu Preşedintele Consiliului judeţean, ales de 

asemenea în condiţiile legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.  

Administraţia publică locală din unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi este organizată şi 

funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice (legalităţii, egalităţii, 

transparenţei, proporţionalităţii, satisfacerii interesului public, imparţialităţii, continuităţii, 

adaptabilităţii), precum şi a următoarelor principii specifice:  al autonomiei locale, descentralizării 

serviciilor publice, consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit, 

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, cooperării, responsabilităţii şi al constrângerii 

bugetare.  

Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii şi 

autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului se bazează pe principiile autonomiei locale, 

legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii. 

Obiectivul conferă un cadru-suport coerent și integrat ce asigură pe trei planuri fundamentale de 

dezvoltare și modernizare a Consiliului Județean Galați și a structurilor din subordinea sa: 

1) dezvoltarea resursei sale umane; 

2) implementarea unui management performant; 

3) îmbunătățirea relațiilor dintre administrația publică, cetățeni și mediul de afaceri prin 

debirocratizare și simplificarea procedurilor la nivel inter și intra-instituțional. 
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Obiectivul este susținut de un singur program, „Management (de suport) organizațional”, care 

reunește 4 rezultate și 4 măsuri ce corespund rezultatelor așteptate.  

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, program și măsuri. 

 
 Figura 5. Obiectivul Strategic 2: Structura 

Obiectivul Strategic 2. Creșterea capacității administrative 

Programul 2.1.  

Management (de suport) organizațional 

 

Măsuri Programul 2.1.  

Măsura 2.1.1 Perfecţionarea angajaţilor din administraţia publică locală şi instituţii publice din judeţul Galaţi 

Măsura 2.1.2 Implementarea standardelor de control managerial intern 

Măsura 2.1.3 Consolidarea planificării strategice la nivelul Consiliului Județean Galați 

Măsura 2.1.4 Măsuri orientate către transparență și acces liber la informații de interes public și comunicare cu părțile 

interesate 

 

Figura 6. Obiectivul Strategic 2: Impact și Rezultate 

 

Impact 

Încredere la nivel intern și extern în instituție și acțiunile CJ Galați și a structurilor subordonate -

Țintă 2023: 80% 

Gradul de conformare al proceselor și procedurilor cu cerințele legislative- Țintă 2023: 100% 

Gradul de implementare a Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului pentru perioada 2020-2028- 

Țintă 2023: 25% 

Rezultate 

(2.1.1) Asigurarea resursei umane specializate – perfecționarea personalului propriu și a 

ordonatorilor terțiari din structurile subordonate Consiliului Județean Galați  

(2.1.2) Îmbunătățirea controlului intern managerial la nivelul CJ Galați 

(2.1.3) Îmbunătățirea funcției de planificare strategică a CJ Galați și a structurilor subordonate 

(2.1.4) Eficientizarea comunicării publice a CJ Galați și a structurilor subordonate cu privire la 

activitățile derulate  
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Programul 2.1: Management (de suport) organizational 
 

1. Descrierea programului: 

Subiectul modernizării administrației publice centrale și locale și a îmbunătățirii 

intervențiilor acestora în societate continuă și în prezent să fie în centrul atenției decidenților 

publici din România, dovadă fiind existența deficiențelor structurale în funcționarea 

administrației publice identificate inclusiv în cadrul recomandărilor specifice de țară 

formulate de Comisia Europeană pentru anii 2013 și 2014 și a căror remediere constituie un 

demers prioritar al Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice (SCAP) pentru 

perioada 2014-20207.  

Din această perspectivă, în plan local, creșterea eficienței administrației județene Galați 

prin consolidarea capacității sale administrative precum și a structurilor sale subordonate este 

esențială pentru asigurarea unor servicii publice de calitate, în condiții de eficiență și 

accesibile beneficiarilor finali. 

Programul este specific cadrului instituțional al Consiliului Județean Galați și are în vedere 

funcțiile de suport instituțional. 

Consolidarea capacității administrative a Consiliului Județean Galați printr-o finanțare 

adecvată a domeniului trebuie să aibă în vedere sporirea eforturilor depuse de CJ Galați pe 

direcția corelării politicilor publice locale cu planificarea bugetară (elaborare strategie de 

dezvoltare locală), o mai bună coordonare cu toate instituțiile responsabile, creșterea calității 

resurselor umane, îmbunătățirea relației dintre administrație și cetățeni/mediul de afaceri 

prin implementarea tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, promovării programelor 

europene derulate în UAT-urile din județ și cu rol fundamental în creșterea gradului de 

coeziune socioeconomică și teritorială în județul Galați. 

                                                           
7SCAP 2014-2020 este elaborată în contextul procesului de programare a fondurilor europene aferente perioadei 
2014 – 2020 și reprezintă condiționalitate ex-ante, așa cum este prevăzut în Regulamentul UE nr. 1303/2013, 
precum și în documentul intitulat Poziția Serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea Acordului de Parteneriat și 
a programelor din România pentru perioada 2014-2020. 
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2. Domeniul de politici publice: 

P 2.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Strategia UE pentru Regiunea Dunării; 

- Programul de Guvernare 2019-2020, Capitolul Administrație Publică; 

- Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Strategia de dezvoltare teritorială a României; 

- Strategia națională de dezvoltare a ecoturismului 2017-2026; 

- Programul Național de Reformă; 

- Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) 2014-2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 2.1. vizează ca până în 2023 să se atingă următoarele rezultate:  

- Asigurarea resursei umane specializate – perfecționarea personalului propriu și a ordonatorilor terțiari 

din structurile subordonate Consiliului Județean Galați; 

- Îmbunătățirea controlului intern managerial la nivelul CJ Galați; 

- Îmbunătățirea funcției de planificare strategică a CJ Galați și a structurilor subordonate; 

- Eficientizarea comunicării publice a CJ Galați și a structurilor subordonate cu privire la activitățile 

derulate. 

4. Indicatori de rezultat: 
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Tabelul 5. Obiectivul Strategic 2: Indicatori de rezultat ai Programului 2.1 

Indicatorii de rezultat ai programului (outcome) 
Valoarea de 

referință (an) 
Ținta 2023 Observaţii 

Gradul de realizare a programului de perfecționare a 

personalului propriu și a ordonatorilor terțiari din 

structurile subordonate Consiliului Județean Galați  

CVR (2020) 100% 

Sursa: CJ Galați și 

structurile sale 

subordonate 

Gradul de realizare a procedurilor formalizate 

programate a fi realizate în timpul implementării PSI 

 

CVR (2020) 

 

100% 

Sursa: CJ Galați și 

structurile sale 

subordonate 

Gradul de realizare a Strategiei de dezvoltare 

durabilă a judeţului Galați pentru perioada 2020-

2028 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Gradul de realizare a activităților de promovare a 

realizării Strategiei de turism și conceperii brandului 

turistic al Județului Galați programate în timpul 

implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Gradul de realizare a activități de promovare a 

instalării de Info chioşc-uri „self-service” 

programate în timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Gradul de realizare a evenimentelor de promovare a 

programelor europene pentru perioada 2020-2023 

organizate în UAT-urile din judeţ 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

5. Măsuri:  

Măsurile și proiectele incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului 

sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele 

stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.  

 

Tabelul 6. Obiectivul Strategic 2: Măsurile Programului 2.1 

Măsura 2.1.1 Perfecţionarea angajaţilor din administraţia publică locală şi instituţii publice din judeţul Galaţi 

- Cursuri de perfecționare pentru funcționarii publici din Consiliul Județean Galați 

- Cursuri de perfecţionare pentru ordonatorii terţiari (structuri din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi) 

Măsura 2.1.2 Implementarea standardelor de control managerial intern 
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- Perfecţionarea managementului instituţional al Consiliului Judeţului Galaţi 

Măsura 2.1.3 Consolidarea planificării strategice la nivelul Consiliului Județean Galați 

- Realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Galați pentru perioada 2020-2028 

- Realizarea unei strategii de turism şi conceperea unui brand turistic al judeţului 

Măsura 2.1.4 Măsuri orientate către transparență și acces liber la informații de interes public și comunicare 

cu părțile interesate 

- Info chioşc-ul „self-service” 

- Campanii de promovare a programelor europene pentru perioada 2020-2023 organizate în UAT-urile din judeţ 

6. Finanţarea programului: 

Programul 2.1. se finanţează din bugetul propriu al CJ Galați, din bugetele proprii ale instituțiilor 

subordonate inițiatoare, precum și din FEN-uri.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității; 

- Accesul la tehnologie de ultimă generație; 

- Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă; 

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională și cu celelalte instituții/autorități locale, în domeniile 

de responsabilitate ale CJ Galați. 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 52 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 

 

 

Obiectivul Strategic 3: Amenajarea teritoriului 
 

 

Obiectivul este subsumat unuia dintre domeniile majore de activitate ale Consiliului Județean Galați, 

autoritate ce asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 

serviciilor publice de interes judeţean privind amenajarea teritoriului. 

Obiectivul acoperă un domeniu amplu subsumat politicii de mobilitate sustenabilă a Consiliului 

Județean Galați în care se manifestă o serie de riscuri specifice marilor colectivități teritoriale și generate 

de continua dezvoltare socio-economică, extinderea teritorială și creșterea densității populației. 

Transportul intermodal se află într-un stadiu incipient în România, în acest context, în virtutea 

atribuțiilor și competențelor sale, CJ Galați urmărind dezvoltarea mediului de locuire și totodată, 

asigurarea unui model de mobilitate sustenabilă fundamentat pe principiul de transport multimodal prin 

activități de eficientizare a sistemului de transport din Județul Galați orientate pe crearea altor modalități 

de transport, soluționarea traficului congestionat, maximizarea utilizării infrastructurii de transport, 

accesibilitate și proximitate. 

Structura Obiectivului Strategic 3 include două programe și un total de 4 măsuri ce corespund 

rezultatelor așteptate.  

Programul „Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele 

rute de transport naţional şi internaţional” reunește 3 rezultate și 3 măsuri. 

Programul „Dezvoltarea mediului de locuire” cuprinde 1 rezultat și 1 măsură. 

 

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri. 
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Figura 7. Obiectivul Strategic 3: Structura 

Obiectivul Strategic 3. Amenajarea teritoriului 

Programul 3.1.  

Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la 

principalele rutede transport naţional şi internaţional 

Programul 3.2.  

Dezvoltarea mediului de locuire 

Măsuri Programul 3.1.  

Măsura 3.1.1 Conectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea 

transportului multimodal 

Măsura 3.1.2 Dezvoltarea infrastructurii de transport din mediul rural 

Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului şi optimizarea coridoarelor de transport în 

judeţul Galaţi 

Măsuri Programul 3.2. 

Măsura 3.2.1 Dezvoltarea zonelor de 

locuire şi a dotărilor aferente 

 

 

 

Figura 8. Obiectivul Strategic 3: Impact și Rezultate 

Impact 

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor- Ţinta 2023: - 20%;  

Performanța logistică a infrastructurii de transport din județul Galați-Ţinta 2023: + 20%;  

Capacitatea de acces al automobilelor la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Galați: - Ţinta 2023: 100%. 

Rezultate 

(3.1.1) Asigurarea conectării la culoarele majore de transport și dezvoltarea transportului multimodal 

(3.1.2) Asigurarea dezvoltării infrastructurii rutiere intracomunale 

(3.1.3) Asigurarea fluidizării traficului şi optimizarea coridoarelor de transport în judeţul Galaţi 

(3.2.1) Amenajarea parcării supraterane la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Galați 

 

Programul 3.1: Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului 

Galaţi la principalele rute de transport naţional şi internaţional 

1. Descrierea programului: 
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Sistemul de transport, un sector mai puțin sustenabil
8
, joacă un rol important în cadrul dezvoltării 

durabile a județului Galați, iar alături de mobilitatea urbană reprezintă un obiectiv prioritar al 

documentelor programatice ale Consiliului Județean Galați.  

Actualul model de mobilitate și transport de la nivelul județului Galați se confruntă cu o serie de  

probleme generate de o densitate redusă a reţelei rutiere, un grad scăzut de modernizare a drumurilor 

publice și a reţelei feroviare, de lipsa accesibilității la transportul aerian (cel mai apropiat aeroport se află 

în județul învecinat, Tulcea) și a inter-operativităţii diferitelor moduri de transport, și care au impact 

negativ asupra economiei, mediului ambient, dar și asupra calității vieții locuitorilor: consum de energie și 

contaminarea aerului, risc de accidente, consum de spațiu și congestionarea traficului, număr ridicat de 

persoane cu capacitate limitată de mobilitate (cu precădere cei cu venituri limitate) etc. 

Totodată, terminalul trimodal de la Galați (fluvial, feroviar și rutier) prezintă perspective favorabile de 

dezvoltare, în special prin construirea unui terminal aerian. 

Din aceste motive, Programul cuprinde acțiuni ce includ principiile directoare ale mobilității urbane 

sustenabile ce vizează sporirea accesibilității locuitorilor la bunurile și serviciile de care au nevoie, 

accesibilitatea fiind înțeleasă atât ca facilitate de deplasare cât și ca proximitate.  

Corelat cu Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 și cu alte documente 

programatice sectoriale ale Consiliului Județean Galați, Programul vizează intervenții menite să conducă 

la dezvoltarea şi modernizarea transportului public, prin utilizarea integrală a multiplelor moduri de 

transport, mărirea capacităţii de circulaţie a arterelor, crearea de noi penetrații, continuarea procesului de 

reabilitare şi modernizare a infrastructurii de transport. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 3.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru dezvoltare durabilă revizuită; 

- Strategia pentru Regiunea Dunării; 

- Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul Transport și Infrastructură; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030; 

                                                           
8 Dependență ridicată de combustibili fosili (emisii de CO2 ridicate), costuri sociale și de mediu ridicate 
(contaminare atmosferică, excludere socială, accidente de trafic, poluare fonică, efecte negative asupra 
peisajului, costuri ridicate datorită curselor întârziate etc.) etc. 
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- Strategia de Dezvoltare Teritorială a României; 

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Master Planul General de Transport al României; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017; 

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Galați aprobat prin HCL nr. 336/27.08.2015. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 3.1. vizează ca până în 2023 să fie implementat un sistem de transport eficient, economic, 

sustenabil, sigur, cu impact redus asupra mediului, prin atingerea următoarelor rezultate:  

- Asigurarea conectării la culoarele majore de transport și dezvoltarea transportului multimodal; 

- Asigurarea dezvoltării infrastructurii rutiere intracomunale; 

- Asigurarea fluidizării traficului şi optimizarea coridoarelor de transport în judeţul Galaţi. 

4. Indicatori de rezultat: 

Tabelul 7. Obiectivul Strategic 3: Indicatori de rezultat ai Programului 3.1 

Indicatorii de rezultat ai programului (outcome) 
Valoarea de 

referință (an) 
Ținta 2023 Observaţii 

Procentul de conectare la culoarele majore de transport și 

dezvoltarea transportului multimodal programată în 

timpul implementării PSI 

 

CVR (2020) 

 

100% 

 

Sursa: CJ Galați 

Gradul de elaborare a studiilor de pregătire a investiției 

pentru construirea aeroportului de pasageri şi/sau cargo 

în judeţul Galaţi programate în timpul implementării PSI 

 

CVR (2020) 

 

100% 

 

Sursa: CJ Galați 

Procentul de  dezvoltare a infrastructurii rutiere 

intracomunale programată în timpul implementării PSI 
CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Procentul de fluidizare a traficului şi optimizare a 

coridoarelor de transport în judeţul Galaţi programate în 

timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

5. Măsuri:  
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Măsurile și proiectele incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului 

sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele 

stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului.  

 

Tabelul 8. Obiectivul Strategic 3: Măsurile Programului 3.1 

 

Măsura 3.1.1 Conectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea 

transportului multimodal 

-Modernizare drumuri județene în județul Galați (proiectare și execuție), reabilitarea și consolidarea  

Podurilor și podețelor în județul Galați și înființare piste pentru bicicliști pe drumurile din județul 

Galați 

Extindere și modernizare varianta ocolitoare a municipiului Galați 

Asigurarea conectivităţii între judeţul Galaţi şi raionul Cahul 

Construire aeroport de pasageri şi/sau cargo în judeţul Galaţi 

Măsura 3.1.2 Dezvoltarea infrastructurii de transport din mediul rural 

Construcţia/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere intracomunale 

Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului şi optimizarea coridoarelor de transport în judeţul Galați 

Reabilitarea şi modernizare infrastructurii rutiere (drumuri judeţene/comunale, inclusiv poduri şi podeţe) 

în judeţul Galaţi 

- Implementarea soluţiilor de siguranţă a traficului pe reţeaua rutieră a judeţului Galaţi 

- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Barcea 

(DJ252) 

- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod-Drăguşeni  

(DJ 251A) 
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- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea –Măstăcani – 

DN26 (DJ 255) 

- Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între DJ 242 Vârlezi (DN 24 D) – 

Târgu Bujor - Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti- Folteşti (DJ 242) 

- Reabilitarea şi modernizarea infrastructucturii de transport regional pe traseul Iveşti-Grivița (DJ 254) 

- Reabilitare si modernizarea infrastructurii de transport regional pe DJ 242 A 

- Realizarea echipării edilitare şi asigurarea măsurilor de siguranţă a traficului pe drumurile rutiere din 

judeţ 

- Reabilitare și modernizare drumuri județene DJ 251C, DJ 251L, DJ 252I, DJ 255B, DJ 260, DJ 252G 

- Reabilitare și modernizare drumuri județene DJ 251 

- Reabilitare și consolidare poduri și podețe județul Galați 

 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 3.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Galați. 

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității; 

- Utilizarea fondurilor europene pentru acoperirea nevoilor de investiții; 

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Galați. 

Programul 3.2: Dezvoltarea mediului de locuire 

1. Descrierea programului: 
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Programul vizează sporirea accesibilității locuitorilor la bunurile și serviciile medicale, acțiunea vizată 

de proiect întrând în sfera competențelor Consiliului Județean Galați de a derula investiții la unitățile 

medicale care i-au fost transferate în contextul măsurilor de descentralizare a spitalelor către autoritățile 

locale, contribuind astfel financiar la buna administrare a unităților sanitare din subordine. 

Totodată, corelat cu documentele programatice Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-

2025 și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Galați, Programul are în vedere 

materializarea unui proiect de amenajare a unei parcări supraterane la Spitalul Clinic Județean de 

Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 3.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru dezvoltare durabilă revizuită; 

- Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul Transport și Infrastructură; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017; 

- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Galați aprobat prin HCL nr. 336/27.08.2015. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 3.2. vizează ca până în 2023 să se atingă următorul rezultat:  

- Amenajarea parcării supraterane la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. 

4. Indicatori de rezultat: 

 

Tabelul 9. Obiectivul Strategic 3: Indicatori de rezultat ai Programului 3.2 

Indicatorii de rezultat ai programului 

(outcome) 

Valoarea de referință 

(an) 
Ținta 2023 Observaţii 
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Indicatorii de rezultat ai programului 

(outcome) 

Valoarea de referință 

(an) 
Ținta 2023 Observaţii 

Procentul de amenajare parcare 

supraterană  
CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

5. Măsuri:  

Măsura și proiectul pe care îl include aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului 

sunt prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele 

stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 

 

Tabelul 10. Obiectivul Strategic 3: Măsurile Programului 3.2 

Măsura 3.2.1 Dezvoltarea zonelor de locuire şi a dotărilor aferente 

- Amenajarea unei parcări supraterane la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Galați 

6. Finanţarea programului: 

Programul 3.2. se finanţează din bugetul propriu al CJ Galați.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;  

- Eficientizarea cadrului normativ și procedural; 

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Galați. 
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Obiectivul Strategic 4: Dezvoltarea/modernizarea sistemului de 
educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru dezvoltarea culturală 

 

Obiectivul urmărește, pe de-o parte, creșterea calității serviciilor educaționale, de formare și culturale 

ce intră în sfera de competență a Consiliului Județean Galați, iar pe de altă parte, acordarea de sprijin 

administrativ și financiar, pentru consolidarea capacității acestor structuri, în ansamblul lor, măsurile și 

acțiunile vizate de obiectiv fiind subsumate obligației Consiliului Județean Galați de a instituționaliza 

cadrul necesar pentru respectarea și garantarea exercitării depline a acestor drepturi fundamentale, dreptul 

la învățătură și accesul la cultură, dar, în egală măsură, și obligația de rezultat. 

În anul 2005 Grupul de Lucru în materie culturală al United Cities Local Governments
9
, în lumina 

obiectivului de promovare a rolului culturii în calitate de dimensiune centrală a politicilor locale, a 

conturat o nouă viziune asupra culturii susținând că „politicile culturale locale, bazate pe valorile 

intrinseci ale culturii (creativitate, cunoștințe, diversitate, memorie, respectarea ritualurilor) devin tot mai 

importante pentru democrație și cetățenie.”
10

 

Colectivitatea locală nu mai este în prezent doar arealul de implementare a politicilor naționale 

(implicit culturale), a identității naționale, ci și spațiul intervențiilor proprii ale administrațiilor locale, de 

dezvoltare a identității colectivității locale. 

Din aceste perspective, Obiectivul este susținut de 2 programe, „Modernizarea sistemului de 

învăţământ din judeţul Galaţi” și „Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi” ce contribuie 

sinergic prin măsurile și acțiunile cuprinse la dezvoltarea contextului cultural al comunităților din județul 

Galați - factorul catalizator de atingere a obiectivelor fundamentale ale sustenabilității: echitate socială 

(justiție, coeziune, respect), responsabilitate medioambientală (balanța ecologică) și viabilitatea 

economică (prosperitate materială) și în egală măsură la creșterea identității culturale a județului Galați în 

plan național și internațional. 

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri. 

Obiectivul 4 include 2 programe și 3 măsuri ce corespund celor 3 rezultate așteptate: 

                                                           
9  Înființată în anul 2004, Organizația Orașe și Guverne Locale Unite (UCLG) este principala organizație mondială a 
orașelor, guvernelor locale și asociațiilor municipale. În anul 2004, UCLG a adoptat Agenda 21 pentru Cultură – 
principalul document de orientare pentru politicile publice culturale. 
10 J. Martí, C. Cullen, H. Lombardi, M. Sjöstedt, J.Pascual, „Agenda 21 de la cultura: situación y perspectivas” în 
Raport nr. 5 al Agenda 21 de la cultura: Ciudades, culturas y desarrollos, p.7. 
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 Figura 9. Obiectivul Strategic 4: Structura 

 

 

 

Figura 10. Obiectivul Strategic 4: Impact și Rezultate 

Impact 

Capacitatea de funcționare a unităților de învățământ din rețeaua Consiliului Județean Galați - 

Țintă 2023: 100% 

Capacitatea de funcționare a instituțiilor de cultură aflate în competența Consiliului Județean Galați 

- Țintă 2023: 100% 

Rezultate 

(4.1.1) Înfrastructură de învățământ din județul Galați construită/reabilitată/modernizată 

(4.2.1) Activități de marketing cultural derulate 

(4.2.2) Infrastructură culturală din județul Galați dezvoltată 

 

Programul 4.1: Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi 

1. Descrierea programului: 

Programul are în vedere un set de măsuri și acțiuni menite să sprijine activitatea derulată de 

Consiliului Județean Galați pentru buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care 

acestea îşi exercită autoritatea, contribuind totodată la aplicarea adecvată a modelului de bună guvernanță 

în sistemul educațional gălățean. 

Conform legislaţiei în vigoare, toate clădirile unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar sunt 

proprietatea domeniului public, iar învăţământul preuniversitar special de stat este finanţat de la bugetelul 

județean. 

În județul Galați rețeaua școlară înființată pentru educația specială trebuie dezvoltată și modernizată în 

concordanță cu nevoile de dezvoltare personală ale persoanelor cu cerințe educative speciale. Astfel, 

Obiectivul Strategic 4. Dezvoltarea/modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru dezvoltarea 

culturală 

Programul 4.1.  

Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi 

Programul 4.2.  

Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi 

Măsuri Programul 4.1.  

Măsura 4.1.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii 

de învăţământ din judeţul Galaţi 

Măsuri Programul 4.2. 
Măsura 4.2.1. Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul 

cultural 

Măsura 4.2.2. Dezvoltarea infrastructurii culturale 
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finanțarea acordată în cadrul acestui program urmărește îmbunătățirea calității actului educațional în 

unitățile de învățământ special aflate sub autoritatea Consiliului Județean Galați. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 4.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul Educație și Cercetare; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 4.1. vizează ca până în 2023 să se atingă următorul rezultat:  

- Infrastructură de învățământ din județul Galați construită/reabilitată/modernizată. 

4. Indicatori de rezultat: 
 

Tabelul 11. Obiectivul Strategic 4: Indicatori de rezultat ai Programului 4.1 

Indicatorii de rezultat ai programului 

(outcome) 

Valoarea de 

referință (an) 
Ținta 2023 Observaţii 

Gradul de realizare a lucrărilor de consolidare și 

reparații capitale la  Clădire Corp A (sala de 

sport, cantină, săli de clasă) a Liceului 

Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi  

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Gradul de realizare a lucrărilor de reabilitare, 

modernizare și dotare Șc. Specială P.P.Neveanu 
CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Gradul de realizare a lucrărilor de amenajare a 

spațiului de joacă la Şcoala Profesională 

Specială P.P. Neveanu 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 
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5. Măsuri:  

Măsura și proiectele incluse de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului sunt 

prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele stabilite și 

prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 

Tabelul 12. Obiectivul Strategic 4: Măsurile Programului 4.1 

Măsura 4.1.1. Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de învăţământ din judeţul 

Galaţi 

- Consolidare şi reparaţie capitală Clădire Corp A (sala de sport, cantină, săli de clasă), Liceul 

Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi 

- Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Profesională Specială P.P. Neveanu, județul Galați 

- Amenajare spațiu de joacă la Şcoala Profesională Specială P.P. Neveanu din județul Galați 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 4.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Galați.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;  

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Galați. 

Programul 4.2: Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi 

1. Descrierea programului: 

Noul model de politică culturală implică întreaga colectivitate locală, cunoscând un maxim de 

complexitate în zona urbană, cu precădere în cea a marilor orașe și care se reflectă atât în plan instituțional 

(structuri, parteneriate), cât și strategic. 
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Într-un astfel de context complex, diversitatea integrează cultura și articulează noile generații de 

politici culturale
11

, spațiul cultural comun asigurând identitatea culturală a colectivității locale.  

Raportându-se la aceste perspective, Programul cuprinde măsuri și acțiuni subsumate rolul 

administrației locale (cu precădere al celei cu competențe culturale) în procesul de racordare a identității 

locale la construcția identitară europeană, așa cum de altfel stipulează și art. 22 din Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene, parte integrantă a Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE). 

Totodată, se impune o finanțarea adecvată a domeniului ce trebuie să aibă în vedere asigurarea unei 

infrastructuri care găzduiește manifestări culturale de diferite tipuri (o viziune a devenirii culturale a 

județului Galați în 2023) și care trebuie văzută ca pe un motor pentru dezvoltare, nu doar în sensul de 

protejare, cu scopul satisfacerii interesului în creștere al publicurilor gălățene consumatoare de produse și 

servicii culturale și creative. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 4.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul Educație și Cercetare; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 4.2. vizează ca până în 2023 să se atingă următoarele rezultate:  

- Activități de marketing cultural derulate; 

- Infrastructură culturală din județul Galați dezvoltată. 

 

                                                           
11UNESCO,Local Policies for Cultural Diversity, 2006, (Online) la adresa http://reseauculture21.fr/wp-
content/uploads/2015/07/report1_local_policies_for_cultural_diversity_en_def-2-copie.pdf, p.10.  
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4. Indicatori de rezultat: 
 

Tabelul 13. Obiectivul Strategic 4:Indicatori de rezultat ai Programului 4.2 

Indicatorii de rezultat ai 

programului (outcome) 

Valoarea de 

referință (an) 
Ținta 2023 Observaţii 

Gradul de realizare a activităților de 

marketing cultural programate în 

timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Gradul de dezvoltare a infrastructurii 

culturale în timpul implementării PSI 
CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 

5. Măsuri:  

Măsurile și proiectul/proiectele incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor 

programului sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia dintre 

rezultatele stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 

 

Tabelul 14. Obiectivul Strategic 2: Măsurile Programului 4.2 

Măsura 4.2.1. Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul cultural 

- Organizarea Festivalului Internațional de Fanfare 

- Festivalul Internațional de Folclor 

- Târgul Meşterilor Populari de vară la finalul lunii iunie 

Măsura 4.2.2 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

- Consolidarea şi reamenajarea Muzeului „Casa Cuza Vodă” Galați 

- Reabilitarea Muzeului „Casa Colecţiilor” Galați 

- Consolidare, reabilitare şi amenajarea muzeală a Casei Memoriale „Costache Negri”, comuna 

Costache Negri, Galați 

- Construcţia/reabilitarea unui spaţiu în care să funcţioneze în condiţii optime Muzeul de Artă Vizuală- 
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VIS-ART - Servicii integrate în domeniul vizual 

- Amenajare clădire pedagogică pentru plante tropicale în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale 

Naturii „Răsvan Angheluță” 

- Amenajare baza de agreement cu specific pescăresc la Zatun 2 

- Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut – Dunare 

- Amenajare sală de spectacole la Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 4.2. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Galați.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității;  

- Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă; 

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Galați. 
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Obiectivul Strategic 5: Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi 
de asistenţă socială 
 

 

Obiectivul urmărește, pe de-o parte, obținerea unei eficiențe sporite a serviciilor oferite în cadrul 

sistemului sanitar și de asistență socială ce intră în sfera de competență a Consiliului Județean Galați, iar 

pe de altă parte, acordarea de sprijin administrativ și financiar, pentru consolidarea capacității acestor 

structuri, în ansamblul lor, măsurile și acțiunile vizate de obiectiv fiind subsumate obligației Consiliului 

Județean Galați de a instituționaliza cadrul necesar pentru respectarea și garantarea exercitării depline a 

dreptului fundamental la ocrotirea sănătății dar, în egală măsură, și obligația de rezultat. 

Obiectivul este susținut de 2 programe, „Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor 

medicale în judeţul Galaţi” și respectiv, „Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale 

oferite în judeţul Galaţi” ce reunesc 2 măsuri ce corespund celor 2 rezultate așteptate. 

Programul „Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor medicale în judeţul Galaţi” 

cuprinde 1 rezultat și reflectă activitatea Consiliului Județean Galați subsumată exercitării competenței 

sale partajate în ceea ce privește administrarea rețelei spitalicești aflată în subordinea sa. 

Programul „Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Galaţi” 

cuprinde 1 rezultat și reflectă activitatea Consiliului Județean în domeniul asistenței sociale.   

 

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri. 

Figura 11. Obiectivul Strategic 5: Structura 

 

Obiectivul Strategic 5. Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială 

Programul 5.1.  

Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea 

serviciilor medicale în judeţul Galaţi 

Programul 5.2.  

Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale 

oferite în judeţul Galaţi 

Măsuri Programul 5.1.  

Măsura 5.1.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea 

infrastructurii din domeniul sanitar 

Măsuri Programul 5.2. 

Măsura 5.2.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea 

infrastructurii sociale şi diversificarea serviciilor medico–

sociale 
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Figura 12. Obiectivul Strategic 5: Impact și Rezultate 

Impact 

Capacitatea de funcționare a spitalelor din rețeaua Consiliului Județean Galați- Țintă 2023: 100% 

Capacitatea de funcționare a serviciilor medico-sociale aflate în competența Consiliului Județean 

Galați- Țintă 2023: 100% 

Rezultate 

(5.1.1) Înfrastructură din domeniul sanitar din județul Galați construită/reabilitată/modernizată 

(5.2.1) Înfrastructură socială construită/reabilitată/modernizată și servicii medico–sociale 

diversificate 

Programul 5.1: Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din 
domeniul sanitar 

1. Descrierea programului: 

În contextul măsurilor de descentralizare a spitalelor către autorităţile locale Consiliul Județean Galați 

exercită competență partajată în ceea ce privește sectorul de sănătate, deținând un rol important în ceea ce 

privește administrarea rețelei spitalicești aflată în subordinea sa. 

Fiind încă afectată de „trilema" cost - accesibilitatea serviciului - intensitatea distribuţiei, în prezent, 

rețeaua de spitale a Consiliului Județean Galați prezintă o serie de deficiențe: inechități teritoriale între 

mediul urban și cel rural din punct de vedere al distribuției infrastructurii sanitare, dar și al accesibilității și 

proximității populației față de acestea; circuite intraspitalicești fragmentate urmare a funcționării în clădiri 

vechi care nu permit adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice inerente ale clădirilor; 

insuficiența facilităților adecvate de acces fizic; insuficiența echipamentelor medicale moderne și 

complexe.  

Programul cuprinde o paletă largă de acțiuni subsumate mecanismului de implicare a Consiliului 

Județean în toate segmentele sistemului de asistență medicală, urmărind prin lista de investiții în sănătate 

modernizarea şi extinderea unităţilor sanitare gălăţene. 

Finanțarea adecvată de către Consiliul Județean Galați a domeniului sănătății subsumată dreptului 

fundamental la ocrotirea sănătății, trebuie să aibă în vedere adaptarea infrastructurii la nevoia de servicii 

medicale actuală (inclusiv serviciile de e-sănătate prin telemedicină) prin 

construcția/reabilitarea/modernizarea acesteia, furnizarea de echipament medical de înaltă performanță la 

standardele din țările europene avansate, sporirea accesibilității și asigurarea proximității la serviciile 

medicale spitalicești (inclusiv prin crearea spitalului regional), consolidarea sistemului ambulatoriu. 
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2. Domeniul de politici publice: 

P 5.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul Sănătate; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Strategia Națională  de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 5.1. vizează ca până în 2023 să se atingă următorul rezultat:  

- Înfrastructură din domeniul sanitar din județul Galați construită/reabilitată/modernizată. 

4. Indicatori de rezultat: 

 

Tabelul14. Obiectivul Strategic 5: Indicatori de rezultat ai Programului 5.1 

Indicatorii de rezultat ai programului (outcome) 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 2023 Observaţii 

Gradul de realizare a lucrărilor de 

construire/reabilitare/modernizare pentru obiectivele 

de infrastructură sanitară din județul Galați 

programate în timpul implementării PSI 

CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Galați 

 

5. Măsuri:  

Măsura și proiectele incluse de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului sunt 

prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele stabilite și 

prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 
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Tabelul 14. Obiectivul Strategic 5: Măsurile Programului 5.1 

 

 

Măsura 5.1.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul sanitar 

Dezvoltarea serviciilor de tele-medicină în județul Galați 

Extindere, reabilitare, dotare  şi modernizare ambulatoriu Spitalul Pneumoftiziologie Galaţi  

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului 

Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” 

Construire Spital Regional- proiect în parteneriat public-privat 

Amenajarea unui sistem de preepurare ape uzate la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ap. Andrei” 

Extinderea, amenajarea şi dotarea unui spaţiu pentru arhiva la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ap. Andrei” 

Reabilitarea blocului operator la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

Amenajarea unor lifturi exterioare la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ap. Andrei” 

Reabilitarea căilor de acces în unitatea sanitară (holuri, scări) la Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 

Reparaţii capitale cazan apă caldă nr. 3 şi instalaţie de automatizare la centrala termică - etapa a 

2-a - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

Reabilitare spaţii verzi, plantaţii, drumuri şi alei interioare şi sistematizare verticală - Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi 

Consolidare bloc alimentar corp E -  Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

Reabilitare clădiri atelier mecanic  - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

Proiectare (DALI, PT, DE, CS, DTAC, DTOE, SSM) şi realizare mansardare corp F - Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi 

Dotări cu echipamente - Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 

Montare sistem de încălzire în cogenerare destinat producerii de energie termică la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi 
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Reabilitarea etajului Pavilionului B, dotarea şi transformarea acestuia în Laborator de Biologie 

moleculară- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi 

Reamenajare căi de acces interioare, spaţii parcare şi spaţii verzi, amenajare verticală – Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi 

Reparaţii capitale Pavilion Dermatovenerologie - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 

Parascheva” Galaţi 

Reparaţii capitale şi schimbare de destinaţie din Pavilion Administrativ în Pavilion SIDA – Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi 

Consolidare, extindere, modernizare cu schimbare de destinaţie din atelier de tâmplărie în magazie 

alimente, magazie materiale şi depozit deşeuri - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 

Parascheva” Galaţi 

Ambulatoriu performant (extindere Ambulatoriu cu cabinete medicale de diferite specialităţi) – 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi 

Înfiinţarea Centrului de excelenţă pentru boli viralecronice (HIV/SIDA, hepatite cronice, etc.) – 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi 

Extindere, reabilitare, modernizare și dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului 

Orășenesc Tg. Bujor. 

  

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 5.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Galați.  

 

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității, inclusiv prin finanțarea din 

surse extra-bugetare nerambursabile; 

- Accesul la tehnologie medicală de ultimă generație; 

- Consolidarea parteneriatului cu mediul de afaceri; 
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- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Galați. 

Programul 5.2: Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale 
oferite în judeţul Galaţi 

1. Descrierea programului: 

Programul contribuie sinergic la eforturile depuse de autoritățile locale în contextul măsurilor concrete 

pe termen lung demarate de România pentru alinierea la obiectivele viziunii „Europa 2020” de scoatere 

din sărăcie și din situația de excluziune socială a cel puțin 20 milioane de cetățeni europeni până în anul 

2020. 

Astfel, programul înglobează acțiuni integrate subsumate priorităţilor strategiei „Europa 2020” şi 

recomandărilor specifice ţării și totodată menite să continue eforturile Consiliului Județean Galați în 

domeniul asistenței și protecției sociale prin măsuri specifice domeniului său de competențe pentru 

protecția diferitelor categorii de grupuri vulnerabile: persoanele adulte cu dizabilități, persoanele fără 

adăpost, victimele violenței domestice, copiii abandonați cu scopul sprijinirii persoanelor vulnerabile 

pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, 

creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale. 

Totodată, investițiile în aceste domeniu prin construirea/reabilitarea/modernizarea centrelor medico-

sociale și susținerea administrativă și financiară a serviciilor de găzduire cuprinse în Program furnizează o 

alternativă la unitățile spitalicești deseori inaccesibile pentru persoanele defavorizate. Dezvoltarea și 

modernizarea serviciilor integrate pentru grupurile vulnerabile în condiții instituționalizate conduc la 

creșterea autonomiei grupurilor vulnerabile
12

, mai cu seamă pentru cele cu dependență ridicată de îngrijire 

socio-medicală și, implicit, la creșterea calității vieții acestora.  

Impactul programului este unul sporit și prin prisma cointeresării viitoare a organizațiilor non 

guvernamentale în domeniu și ulterioara contractare a acestora din perspectiva exercițiului financiar al UE 

2021-2027. 

2. Domeniul de politici publice: 

                                                           
12 În acest sens, subliniem situația statistică prezentată recent de Institutul Național de Sănătate Publică cu privire 
la distribuția în profil teritorială a cazurilor noi de tulburări mintale şi de comportament și care reflectă faptul că 
în județul Galați rata incidenței acestora în anul 2016 (1912.5% 000 locuitori) se apropia de media la nivel de țară 
(1181.6%000 locuitori). Mai mult, Institutul Național de Sănătate Publică, Analiză de situație, 2019, p.14. 
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P 5.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru Dezvoltare durabilă, revizuită; 

- Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul Sănătate; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020; 

- Strategia Națională  de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020; 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 5.2. vizează ca până în 2023 să se atingă următorul rezultat:  

- Înfrastructură socială construită/reabilitată/modernizată și servicii medico–sociale diversificate. 

4. Indicatori de rezultat: 
 

Tabelul 15. Obiectivul Strategic 5: Indicatori de rezultat ai Programului 5.2 

Indicatorii de rezultat ai programului (outcome) 
Valoarea de 

referință (an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

Gradul de realizare a lucrărilor de 

construire/reabilitare/modernizare pentru obiectivele de  

infrastructură socială și a lucrărilor de diversificare a 

serviciilor medico–sociale programate în timpul implementării 

PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 

5. Măsuri:  

Măsura și proiectele incluse de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului sunt 

prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele stabilite și 

prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 

 

Tabelul 16. Obiectivul Strategic 5: Măsurile Programului 5.2 
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Măsura 5.2.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii sociale şi  

diversificarea serviciilor medico–sociale 

- TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor 

- VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 5.2. se finanţează din FEN-uri. 

 

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Întărirea capacității instituționale; 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității, în principal prin finanțarea 

din surse extra-bugetare nerambursabile; 

- Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă; 

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Galați. 
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Obiectivul Strategic 6: Protecția și conservarea mediului natural și 
construit 
 

 

Obiectivul este subsumat unui domeniu amplu, cel al politicii locale de mediu a Consiliului Județean 

Galați și în care se manifestă o serie de riscuri generate de criza climatică și creșterea poluării cu impact 

negativ ce se revarsă asupra populației și ecosistemelor. 

Obiectivul este susținut de 2 programe, „Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din judeţul 

Galaţi” și „Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi” ce reunesc un set de 3 măsuri ce cuprind 

soluții locale ce respectă principiile dezvoltării durabileși sunt orientate spre utilizarea raţională a 

energiei, îmbunătăţirea eficienţei energetice, precum și protecția și conservarea mediului natural din 

județul Galați cu scopul creșterii calității vieții și standardului de civilizație pentru populația gălățeană. 

Totodată, obiectivul constribuie la creșterea rezilienței comunităților locale din județul Galați prin acțiuni 

ce vizează consolidarea managementului activităților de prevenire, pregătire și răspuns în situații de 

urgență, în domeniul protecției civile și al apărării împotriva incendiilor. 

Figura de mai jos surprinde relația dintre obiectiv, programe și măsuri. 

 

Obiectivul 6 include 2 programe și 3 măsuri ce corespund celor 3 rezultate așteptate: 

 

 Figura 13. Obiectivul Strategic 6: Structura 

 

Obiectivul Strategic 6. Protecția și conservarea mediului natural și construit 

Programul 6.1.  

Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din 

judeţul Galaţi 

Programul 6.2.  

Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi 

Măsuri Programul 6.1.  

Măsura 6.1.1 Protecţia populaţiei împotriva efectelor 

schimbărilor climatice 

Măsura 6.1.2 Reducerea emisiilor de CO2 /Creșterea 

eficienței energetice în judeţul Galaţi 

Măsuri Programul 6.2. 

Măsura 6.2.1 Valorificarea şi conservarea resurselor naturale 

existente încadrul ariilor protejate 
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Figura 14. Obiectivul Strategic 6: Impact și Rezultate 

Impact 

Schimbări în starea speciilor ameninţate şi/sau protejate: Ținta 2023: 0 

Nivelul de încredere a populației în CJ Galați în ceea ce privește prevenirea și gestionarea situațiilor 

de urgență: Ținta 2023: 80% 

Consumul intern de energie primară la spitalul din județul Galați eficientizat energeticîn timpul 

implementării PSI: Ținta 2023: -20% 

Rezultate 

(6.1.1) Asigurarea de măsuri de protecție a populației din Județul Galați și diminuarea efectelor 

asociate situațiilor de urgență și dezastrelor 

(6.1.2) Asigurarea eficientizării energetice a Spitalului Orășenesc Târgu Bujor din județul Galați 

(6.2.1) Asigurarea protecţiei biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, judeţul 

Galaţi 

Programul 6.1: Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din judeţul 
Galaţi 
 

1. Descrierea programului: 

Programul înglobează măsuri și intervenții de combatere a provocărilor din domeniul energiei și al 

climei, domeniile prioritare vizate fiind producția de energie locală, eficiența energetică, situațiile de 

urgență. 

Astfel, este promovată producerea de energie termică/electrică prin construirea unui sistem nou de 

cogenerare de înaltă eficiență pentru alimentarea cu energie, precum și creșterea eficienței energetice a 

Spitalului Orășenesc Târgu Bujor din județul Galați, urmărindu-se satisfacerea necesarului acestuia de 

energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, dar cu respectarea 

normelor europene de mediu și eficiență. 

Pentru consolidarea managementului şi intervenţiilor în cazul iminenţei şi/sau producerii unor situaţii 

de urgenţă sau dezastre ce ar afecta populația din județul Galați, precum și pentru o mai bună coordonare 

cu toate instituțiile responsabile în acest domeniu, în cadrul Programului rolul Consiliul Județean Galați 

este de a sprijini inițiativele realizate de instituțiile abilitate din județ asigurându-se astfel îmbunătăţirea 

capacităţii de prevenire şi gestionare a incendiilor şi situaţiilor de urgenţă de către serviciile profesioniste 

pentru situaţii de urgenţă în judeţele riverane Dunării. 

 

2. Domeniul de politici publice: 
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P 6.1. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru dezvoltare durabilă  revizuită; 

- Strategia UE pentru regiunea Dunării; 

- Programul de Guvernare 2019-2020, Capitolul Energie; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  

- Strategia Energetică a României pentru perioada 2007 –2020; 

- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia Naţională de Protecţia Mediului 2004-2025 

- Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017. 

-  

3. Obiectivele programului:  

Programul 6.1. vizează ca până în 2023 să se atingă următoarele rezultate:  

- Asigurarea de măsuri de protecție a populației din Județul Galați și diminuarea efectelor asociate 

situațiilor de urgență și dezastrelor; 

- Asigurarea eficientizării energetice a Spitalului Orășenesc Târgu Bujor din județul Galați.  

 

4. Indicatori de rezultat: 

 

Tabelul 17. Obiectivul Strategic 6: Indicatori de rezultat ai Programului 6.1 

Indicatorii de rezultat ai programului (outcome) 
Valoarea de 

referință (an) 
Ținta 2023 Observaţii 

Gradul de realizare a măsurilor de protecție a 

populației din Județul Galați împotriva efectelor 

schimbărilor climatice programate în timpul 

implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Grad de realizare a lucrărilor specifice de 

eficientizare energetică la Spitalul Orășenesc Târgu 

Bujor programate în timpul implementării PSI 

CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 
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5. Măsuri:  

Măsurile și proiectele incluse de fiecare măsură și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului 

sunt prezentate în continuare, implementarea acestora conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele 

stabilite și prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 

 

Tabelul 18. Obiectivul Strategic 6: Măsurile Programului 6.1 

Măsura 6.1.1 Protecţia populaţiei împotriva efectelor  

schimbărilor climatice 

- Împădurirea terenurilor degradate în teritoriul judeţului Galaţi. Peisaj silvic, agricol şi  

cultural în contextul revitalizării peisajului natural şi antropic 

- Sistem de monitorizare şi control al nivelului pânzei freatice la nivelul municipiului Galaţi 

- Amenajare teren de sport Școala Gimnazială Specială „C. Pufan” 

- Centrală Corp B Școala Veche și cantină (Școala Profesională Specială „Emil Gârleanu”) 

- Centru pentru managementul situaţiilor de urgenţă 

- Îmbunătăţirea capacităţii de prevenire şi gestionare a incendiilor şi situaţiilor de urgenţă de  

către serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă în judeţe riverane Dunării 

- Montare sistem de încălzire în cogenerare destinat producerii de energie termică la Spitalul de  

Pneumoftiziologie Galaţi 

Măsura 6.1.2 Reducerea emisiilor de CO2 /Creșterea eficienței energetice în judeţul Galaţi 

- Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor 

 

6. Finanţarea programului: 

Programul 6.1. se finanţează parțial din bugetul propriu al CJ Galați.  

7. Managementul implementării programului: 

a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 
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- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității, inclusiv prin finanțarea din 

surse extra-bugetare nerambursabile; 

- Accesul la tehnologie de ultimă generație; 

- Crearea și funcționarea unor mecanisme regionale care să sprijine reducerea riscului la dezastre; 

- Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă; 

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Galați. 

Programul 6.2: Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi 

1. Descrierea programului: 

Programul cuprinde măsuri pentru consolidarea reţelei de arii protejate a judeţului Galaţi și anume 

pentru protecţia biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi, ce 

beneficiază atât de regimul de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară (parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România), cât și de cel specific de Rezervație 

Naturală (instituit prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000). 

Programul conduce la creșterea capacității CJ Galați de a asigura conservarea habitatelor în această 

arie, de a gestiona corespunzător caracteristicile peisajului care sunt esențiale pentru migrarea, 

răspândirea și schimbul genetic al speciilor sălbatice, de a evita deteriorarea acestora și orice perturbare 

semnificativă a speciilor, precum și de a pună în aplicare programe de control atât al habitatelor, cât și al 

speciilor. 

2. Domeniul de politici publice: 

P 6.2. se fundamentează în baza priorităţilor stabilite prin:  

- Strategia Europa 2020; 

- Strategia UE pentru dezvoltare durabilă  revizuită; 

- Strategia UE pentru regiunea Dunării; 

- Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 

floră sălbatică - Protejarea biodiversității Europei (Natura 2000); 

- Programul de Guvernare 2018-2020, Capitolul Sănătate; 

- Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030;  
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- Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2019-2021; 

- Strategia Naţională de Protecţia Mediului 2004-2025; 

- Planul de Dezvoltare Regională SUD-EST 2014-2020; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Locală; 

- Strategia de dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 aprobată prin HCL nr. 386/27.07.2017. 

3. Obiectivele programului:  

Programul 6.2. vizează ca până în 2023 să se atingă următorul rezultat:  

- Asigurarea protecţiei biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi. 

4. Indicatori de rezultat: 

Tabelul 19. Obiectivul Strategic 6: Indicatori de rezultat ai Programului 6.2 

Indicatorii de rezultat ai programului (outcome) 

Valoarea de 

referință 

(an) 

Ținta 2023 Observaţii 

Gradul de realizare a investițiilor pentru conservarea 

biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea 

Gârboavele, judeţul Galaţi, programate în timpul 

implementării PSI 

CRV (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

5. Măsuri:  

Măsura și proiectul inclus de aceasta și care vor contribui la atingerea rezultatelor programului sunt 

prezentate în continuare, implementarea lor conducând la atingerea fiecăruia dintre rezultatele stabilite și 

prezentate mai sus, la punctul 3, Obiectivele programului. 

 

Tabelul 20. Obiectivul Strategic 6: Măsurile Programului 6.2 

Măsura 6.2.1 Valorificarea şi conservarea resurselor naturale existente în 

cadrul ariilor protejate 

- Protecţia biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi 

 

6.  Finanţarea programului: 

Programul 6.2. nu necesită finanțare din bugetul propriu al CJ Galați. 

7. Managementul implementării programului: 
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a) Managerul de program (Se va stabili după adoptarea metodologiilor de planificare strategică și 

bugetară de către CJ Galați); 

b) Factori critici de succes/condiții cheie: 

- Asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare derulării activității; 

- Întărirea pârghiilor de colaborare instituțională cu instituții/autorități locale, în domeniile de 

responsabilitate ale CJ Galați. 
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2) Programe și măsuri conexe, indicatori de realizare imediată (outputs) 

Pentru fiecare măsură sunt prezentate în tabelele de mai jos următoarele informații: a) titlu; b) descrierea măsurii; c) domeniul de politici 

publice (obiectivul strategic); d) perioada de operaționalizare; e) indicatorii de ieșire (de realizare imediată sau output) și țintele 

indicatorilor aferenți măsurilor. În ceea ce privește sursa de finanțare aferentă fiecărei măsuri, bugetele alocate sunt redate în Anexa 2. 

 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea economică 

 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

Program 1.1. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico – sociale 

 Rezultat 1.1.1: Infrastructură de afaceri dezvoltată 

 
Măsura 1.1.1 Dezvoltarea 

infrastructurii de afaceri 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului 

Județean Galați privind dezvoltarea 

economico-socială a județului, 

administrarea domeniului public și privat 

al județului și gestionarea serviciilor 

publice de interes județean,  prevăzute de 

Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 

Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

art. 173 alin. (1) lit b)-d) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ.  

În cadrul acestei măsuri rolul CJ Galați 

constă în colaborarea cu instituțiile 

publice inițiatoare în vederea promovării 

investiției aferente înființării de noi 

parcuri industriale/agroindustriale la 

nivelul judeţului în vederea dezvoltării 

echilibrate şi creării de noi locuri de 

muncă. 

Măsura nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați. 

 Rezultat 1.1.2. Extinderea cooperării CJ Galați în plan intern și internațional 

 Măsura 1.1.2 Dezvoltarea relaţiilor 

interne şi internaţionale 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului 

Județean Galați privind cooperarea 

interinstituțională pe plan intern și extern 

prevăzute de art. 173 alin. (1) lit e) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ.Rolul CJ Galați în cadrul 

Organizarea de întâlniri de lucru cu instituțiile 

partenere  
Nr. CVR (2020) 

2 

întâlniri 

de 

lucru 

Sursa: CJ 

Galați 

 
Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 84 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

 
acestei măsuri constă în următoarele 

activități: a) colaboarea cu instituțiile 

publice inițiatoare în vederea promovării 

investiției aferente parteneriatelor public-

privat (Grupuri de Inițiativă, Grupuri de 

Acțiune Locală); b) colaborare cu Asociația 

de Cooperare Transfrontalieră 

„Euroregiunea Dunărea de Jos” pentru 

funcționarea Centrului Euroregional de 

parteneriat public privat; c) colaborare cu 

reprezentanți ai societății civile din 

județul Galați pentru promovarea 

proiectului de înființare a Centrului de 

Inovație Socială pentru societatea civilă; 

d) colaborare cu reprezentanți ai societății 

civile din județul Galați pentru 

promovarea proiectului de înființare a 

Centrului de Excelență pentru tinerii 

performanți. 

Măsura nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați. 

Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

Program 1.2. Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare 

 Rezultat 1.2.1: Infrastructură CDI dezvoltată 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

 
Măsura 1.2.1 Dezvoltarea 

infrastructurii CDI 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului 

Județean Galați privind administrarea 

domeniului public și privat al județului și 

gestionarea serviciilor publice de interes 

județean,  prevăzute de art. 173 alin. 1) lit 

c)-d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. Astfel, măsura vizează 

acțiuni de diversificare a structurilor de 

dezvoltare locală menite să asigure servicii 

publice adaptate nevoilor crescânde ale 

societății şi totodată dezvoltarea durabilă 

a județului. 

Rolul CJ Galați în cadrul acestei măsuri 

constă în următoarele activități: a) 

organizarea de întâlniri de promovare a 

inițiativelor pentru înființarea şi 

funcționarea clusterelor; b) colaborare cu 

instituțiile publice inițiatoare în vederea  

promovării investiției aferente înființării 

Centrului de Date și Cloud; c) colaborare 

cu instituțiile publice inițiatoare în 

a) Organizarea de întâlniri de lucru cu instituțiile 

partenere  
Nr. CVR (2020) 

2 

întâlniri 

de 

lucru 

Sursa: CJ 

Galați 

 
b) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 

c) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

vederea  promovării investiției aferente 

înființării Winter County Service – echipare 

și formare. 

Măsura nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați. 
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Obiectiv strategic 2: Creșterea capacității administrative 

 

 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 2023 Observaţii 

Program 2.1. Management (de suport) organizațional 

 
Rezultat 2.1.1. Asigurarea resursei umane specializate – perfecționarea personalului propriu și a ordonatorilor terțiari din structurile 

subordonate Consiliului Județean Galați 

 Măsura 2.1.1 Perfecţionarea angajaţilor din administraţia 

publică locală şi instituţii publice din judeţul Galaţi 

În derulare 

Întărirea capacității instituționale a autorităților și instituțiilor 

publice este strict determinată de un proces adecvat de instruire a 

funcționarilor publici, în domenii și tematici de 

formare/perfecționare profesională corelate noilor exigențe legale 

incidente activității entităților publice. Măsura vizează: a) 

perfecționarea funcționarilor publici din Consiliul Județean Galați 

și b) perfecționarea ordonatorilor terțiari ai structurilor din 

subordinea autorității județene, perfecționarea profesională 

a.1.) 

Cursuri/programe de 

perfecționare 

organizate 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform planului 

anual de pregătire 

profesională a 

personalului 

aprobat 

Sursa: CJ 

Galați  

 
a.2.) Numărul de 

funcționari din CJ 

Galați perfecționați 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform planului 

anual de pregătire 

profesională a 

personaluluiaprobat 

Sursa: CJ 

Galați 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 88 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 

 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 2023 Observaţii 

 
reprezentând atât un drept cât și o obligație, în conformitate cu 

prevederile legale ale art. 458 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Perfecționarea angajaților din cadrul CJ Galați se va realiza din 

bugetul propriu al CJ Galați, iar perfecționarea ordonatorilor 

terţiari ai structurilor aflate în subordinea Consiliului Judeţului 

Galaţi se va realiza din bugetele proprii ale acestor instituții 

subordonate. 

b) Fără indicatori 

asumați la nivelul 

instituțional al 

Consiliului Județean 

Galați 

- - - - 

 Rezultat 2.1.2. Îmbunătățirea controlului intern managerial la nivelul CJ Galați 

 
Măsura 2.1.2 Implementarea standardelor de control 

managerial intern 

În derulare 

Măsura acoperă activitatea CJ Galați pentru operaționalizarea 

programului dedicat implementării standardelor de control 

intern/managerial la nivelul Consiliului Județean Galați (Programul 

de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial), în cadrul 

cărora sunt stabilite distinct, corelativ fiecărui standard, direcții 

concrete de acțiune, acțiunile propriu-zise, după cum și termenele 

de implementare și persoanele responsabile. 

Măsura vizează elaborarea procedurilor formalizate conform 

activităților specifice. 

Măsura nu necesită finanțare din bugetul propriu al CJ Galați. 

Organizarea de întâlniri 

de lucru cu instituțiile 

partenere  

Nr. 
CVR 

(2020) 
2 întâlniri de lucru 

Sursa: CJ 

Galați 



HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 89 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

89 

 

 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 2023 Observaţii 

 Rezultat 2.1.3. Îmbunătățirea funcției de planificare strategică a CJ Galați și a structurilor subordonate 

 
Măsura 2.1.3 Consolidarea planificării strategice la nivelul 

Consiliului Județean Galați 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului Județean Galați în domeniul 

planificării strategice a acțiunilor sale publice. Măsura se referă la:  

a) elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului Galați 

pentru perioada 2020-2028 care definește și fundamentează 

principalele direcții de dezvoltare și proiectele prioritare majore, 

ce pot face obiectul diferitelor programe de finanțare; se așteaptă 

ca această măsură să joace un rol fundamental în corelarea și 

planificarea acțiunilor CJ Galași cu scopul asigurării unei dezvoltări 

sustenabile a județului Galați. 

Activitatea se desfășoară în cadrul contractului de prestări servicii 

de elaborare  a „Strategiei de dezvoltare a județului Galați” în 

contextul implementării proiectului „Capacitate Administrativă 

Ridicată prin Investiții Integrate şi Complementare – CARIC”, Cod 

SMIS 126291, finanțat  prin Programul Operațional Capacitate 

Administrativă. 

b) activități de promovare a elaborării Strategiei de turism pentru 

Județul Galați și deopotrivă a conceperii unui brand al județului, 

documentul programatic reprezentând politica pe termen lung pe 

care trebuie sa o adopte județul Galați, ca destinație turistică, 

a) Strategia de 

dezvoltare durabilă a 

judeţului Galați pentru 

perioada 2020-2028 

proiectată și aprobată 

conform graficului legal 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 

Galați 

 

b) Organizarea de 

întâlniri de lucru cu 

instituțiile partenere  

Nr. 
CVR 

(2020) 
2 întâlniri de lucru 

Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 2023 Observaţii 

contribuind totodată la dezvoltarea economică locală a județului 

prin legăturile strânse ale turismului cu alte sectoare economice. 

Brand-ul județului Galați va contribui la consolidarea poziției 

fruntașe a județului în rândul destinațiilor turistice din România și 

deopotrivă la promovarea sa drept destinație care respectă 

principiile europene cu privire la calitatea serviciilor turistice 

promovate de Comisia Europeană. Acțiunile vor fi promovate și 

realizate în perioada de programare 2021-2027. 

 

 

 Rezultat 2.1.4. Eficientizarea comunicării publice a CJ Galați și a structurilor subordonate cu privire la activitățile derulate 

 Măsura 2.1.4 Măsuri orientate către transparență și acces 

liber la informații de interes public și comunicare cu părțile 

interesate 

În derulare 

Măsura cuantifică eforturile Consiliului Județean Galați de a 

asigura o comunicare mai eficientă, transparența și accesul liber la 

informații de interes public în relația sa cu părțile interesate 

(populație, organizații non-guvernamentale, mediul de afaceri, 

autorități/instituții publice etc.), prin promovarea activă a 

activităților proprii și a autorităților locale din UAT-urile din județ. 

Măsura se referă la: 

a) Fără indicatori 

asumați la nivelul 

instituțional al 

Consiliului Județean 

Galați 

- - - - 

 
b) Evenimente de 

promovare a 

programelor europene 

pentru perioada 2020-

2023 organizate în 

UAT-urile din judeţ 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform planului 

de acțiune aprobat 

de Comisia 

Europeană 

Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare 

imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 2023 Observaţii 

a) activități de promovare a instalării unor puncte de informare 

zonală in care să existe şi personal specializat care să ofere 

informaţii specifice despre județul Galați, CJ Galați având din 

această perspectivă, un rol fundamental în acord cu exigențele 

statuate în Strategia Națională pentru promovarea noii economii și 

implementarea societății informaționale. Acțiunile de înființare a 

Info chioşcurilor „self-service” vor fi promovate și realizate în 

perioada de programare 2021-2027 și nu necesită finanțare din 

bugetul propriu al CJ Galați; 

b) organizarea de evenimente de promovare a programelor 

europene pentru perioada 2020-2023 organizate în UAT-urile din 

judeţ (buget asigurat în cadrul Compartimentului Europe Direct – 

Direcția Programe). 

 

Obiectiv strategic 3: Amenajarea teritoriului 

 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

Program 3.1. Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport naţional şi internaţional 

 Rezultat 3.1.1. Asigurarea conectării la culoarele majore de transport și dezvoltarea transportului multimodal 

 
Măsura 3.1.1 Conectarea la culoarele majore de 

transport şi dezvoltarea transportului multimodal 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului Județean Galați 

de a asigura conectivitatea rutieră a judeţului Galaţi cu 

alte teritorii, dar și de a asigura cadrul instituțional de 

exercitare a oricărei persoane a dreptului la mobilitate, 

prin dezvoltarea unui sistem de transport rutier bazat 

pe principiile durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil 

să asigure legături rapide şi eficiente cu pieţele 

internaţionale. Astfel, măsura vizează: a) elaborarea, 

contractarea şi implementarea unor proiecte ce propun 

modernizarea drumurilor județene, realizarea pistelor 

pentru biciclişti si consolidarea podurilor și podețelor în 

județul Galați; b) elaborarea, contractarea şi 

implementarea unor  proiecte ce propun realizarea 

modernizarea și reabilitarea drumurilor judeţene şi 

realizarea variantei ocolitoare a Galaţiului; c) 

promovarea inițiativelor de modernizare a DN 26 (fără 

finanțare din buget propriu al CJ Galați); d) promovarea 

şi inițierea proiectelor  în parteneriat public privat, 

precum și elaborarea studiilor de pregătire a investiției 

a.1) Piste pentru biciclişti pe drumurile din 

judeţul Galaţi înființate în timpul 

implementării PSI 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 a.2) Drumuri judeţene modernizate  şi/sau 

reabilitate în timpul implementării PSI 
Nr. 

CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 
a.3) Gradul de realizare a lucrărilor de 

consolidare a podurilor și podețelor în 

județul Galați în timpul implementării PSI 

% 
CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 
b) Variantă ocolitoare a Galaţiului realizată Nr. 

CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 

Galați 

 
c) Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 

d) Organizarea de întâlniri de lucru cu 

instituțiile partenere  
Nr. 

CVR 

(2020) 

2 

întâlniri 

de lucru 

Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

pentru construirea aeroportului de pasageri şi/sau cargo 

în judeţul Galaţi. 

 Rezultat 3.1.2. Asigurarea dezvoltării infrastructurii rutiere intracomunale 

 
Măsura 3.1.2 Dezvoltarea infrastructurii de 

transport din mediul rural 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului Județean Galați 

de a îmbunătăți conexiunile intracomunale. Proiectele 

din cadrul acestei măsuri cuprind lucrări de 

construire/modernizare/reabilitare a infrastructurii 

rutiere intracomunale, prin dezvoltarea infrastructurii 

fizice măsura contribuind la sporirea accesibilității 

județului. 

În cadrul acestei măsuri rolul CJ Galați este de a 

promova proiectele inițiate de unitățile administrativ 

teritoriale din județul Galați. 

Măsura nu necesită finanțare din bugetul propriu al CJ 

Galați. 

 

 

Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean Galați 
- - - - 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

 Rezultat 3.1.3. Asigurarea fluidizării traficului şi optimizarea coridoarelor de transport în judeţul Galaţi 

 Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului şi optimizarea 

coridoarelor de transport în judeţul Galaţi 

În derulare 

Măsura acoperă atribuțiile Consiliului Județean Galați 

pentru a asigura creșterea competitivităţii transportului 

în județul Galați, fiind necesară în acest sens 

fluidizarea traficului și optimizarea coridoarelor de 

transport din județ. Măsura cuprinde o serie de acţiuni 

reabilitare/modernizare/echipare edilitară a unor 

obiective, dar și de asigurare a măsurilor de siguranţă a 

traficului, de natură să asigure parametrii de calitate 

pentru toate tipurile de transport rutier din județul 

Galați, după cum urmează: a) elaborarea, contractarea 

şi implementarea unor  proiecte ce propun realizarea 

modernizarea si reabilitarea drumurilor judeţene; b) 

realizarea de propuneri de proiecte pentru exercițiul 

financiar 2021-2027 pentru identificarea şi 

implementarea soluțiilor de siguranță a traficului pe 

rețeaua rutieră a județului Galați; c) proiect cu 

finanțare din fonduri europene pentru reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

a) Nr. de km de drumuri județene 

modernizate și reabilitate în timpul 

implementării PSI 

Km. 
CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 b) Organizarea de întâlniri de lucru cu 

instituțiile partenere  
Nr. 

CVR 

(2020) 

1 

întâlnire 

de lucru 

Sursa: CJ 

Galați 

 
c) Nr. de km reabilitați și modernizați pe 

traseul Buciumeni – Barcea (DJ252) în 

timpul implementării PSI 

Km. 
CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 
d) Nr. de km reabilitați și modernizați între 

localitățile Corod-Drăguşeni (DJ251A) în 

timpul implementării PSI 

Km. 
CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 
e) Nr. de km reabilitați și modernizați pe 

traseul Pechea –Măstăcani – DN 26 (DJ 255) 

în timpul implementării PSI 

Km. 
CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 
f) Nr. de km reabilitați și modernizați între 

DJ 242 Vârlezi (DN 24 D) – Târgu Bujor - 

Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti- Folteşti (DJ 

242) în timpul implementării PSI 

Km. 
CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

 
traseul Buciumeni – Barcea (DJ 252); d) proiect cu 

finanțare din fonduri europene pentru reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitățile Corod-Drăguşeni (DJ251A); e) proiect cu 

finanțare din fonduri europene pentru reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul Pechea –Măstăcani – DN 26 (DJ 255); f) proiect 

cu finanțare din fonduri europene pentru reabilitarea şi 

modernizarea infrastructurii de transport regional între 

DJ 242 Vârlezi (DN 24 D) – Târgu Bujor - Umbrăreşti - 

Viile – Fârţăneşti- Folteşti (DJ 242); g) proiect cu 

finanțare din fonduri europene pentru reabilitarea şi 

modernizarea infrastructucturii de transport regional pe 

traseul Iveşti-Grivița (DJ 254); h) proiect cu finanțare 

din fonduri europene pentru reabilitarea si 

modernizarea infrastructurii de transport regional pe DJ 

242 A; i) realizarea echipării edilitare şi asigurarea 

măsurilor de siguranţă a traficului pe drumurile rutiere 

din județul Galați; j) reabilitare și modernizare drumuri 

județene DJ 251C, DJ 251L, DJ 252I, DJ 255B, DJ 260, 

DJ 252G (proiect finanțat din bugetul propriu al CJ 

Galați); k) reabilitare și modernizare drumuri județene 

DJ 251(proiect finanțat din bugetul propriu al CJ 

Galați); l) reabilitare și consolidare poduri și podețe 

județul Galați (proiect finanțat din bugetul propriu al 

g) Nr. de km reabilitați și modernizați pe 

traseul Iveşti-Grivița (DJ 254) 
Km. 

CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 h) Nr. de km reabilitați și modernizați pe 

DJ 242A în timpul implementării PSI 
Km. 

CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 
i) Echipări edilitare şi de măsuri de 

siguranţă a traficului realizate pe 

drumurile rutiere din judeţ 

Nr. 
CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 
j) Gradul de reabilitare și modernizare a 

drumurilor județene DJ 251C, DJ 251L, DJ 

252I, DJ 255B, DJ 260, DJ 252G în timpul 

implementării PSI 

% 
CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 
k) Nr. de km reabilitați și modernizați pe 

drumul județean DJ 251 în timpul 

implementării PSI 

Km 
CVR 

(2020) 

Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 
l) Gradul de reabilitare și consolidare a 

podurilor și podețelor din județul Galați în 

timpul implementării PSI 

% 
CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

CJ Galați). 

 

Program 3.2. Dezvoltarea mediului de locuire 

 Rezultat 3.2.1. Amenajarea parcării supraterane la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați 

 
Măsura 3.2.1 Dezvoltarea zonelor de locuire şi a 

dotărilor aferente 

În derulare 

Măsura se referă la atribuțiile Consiliului Județean 

Galați privind administrarea unităților sanitare din 

subordine. Măsura urmărește sporirea accesibilității 

locuitorilor la bunurile și serviciile medicale și în 

concordanță cu documentele programatice Strategia de 

dezvoltare a municipiului Galați 2016-2025 și Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Galați, 

având în vedere materializarea unui proiect de 

amenajare parcare supraterană la Spitalul Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați. 

Parcare supraterană la Spitalul Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” 

Galați amenajată 

Nr. 
CVR 

(2020) 
1 

Sursa: CJ 

Galați 
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Obiectiv strategic 4: Dezvoltarea/modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin 

pentru dezvoltarea culturală 

 

 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

Program 4.1. Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi 

 Rezultat 4.1.1. Infrastructură de învățământ din județul Galați construită/reabilitată/modernizată 

 
Măsura 4.1.1 Construcţia/reabilitarea/ 

modernizarea infrastructurii de învăţământ din judeţul 

Galaţi 

În derulare 

Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean Galați 

privind finanțarea învăţământului preuniversitar special de 

stat. Proiectele din cadrul acestei măsuri urmăresc 

îmbunătățirea calității actului educațional în unitățile de 

învățământ special aflate sub autoritatea CJ Galați, printr-o 

serie de activități de reparații, consolidare, reabilitare, 

modernizare și dotare a unor obiective ale infrastructurii de 

învățământ din județ, după cum urmează: a) consolidare şi 

reparaţie capitală Clădire Corp A (sala de sport, cantină, săli 

de clasă), Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi (fără 

finanțare din bugetul propriu al CJ Galați); b) Reabilitare, 

a) Fără indicatori asumați la 

nivelul instituțional al Consiliului 

Județean Galați 

- - - - 

 
b) Fără indicatori asumați la 

nivelul instituțional al Consiliului 

Județean Galați 

- - - - 

 

c) Spațiu de joacă la Şcoala 

Profesională Specială P.P. 

Neveanu din județul Galați 

amenajat 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

modernizare şi dotare Şcoala Profesională Specială P.P. 

Neveanu județul Galați (fără finanțare din bugetul propriu al 

CJ Galați); c) amenajare spațiu de joacă la Şcoala 

Profesională Specială P.P. Neveanu din județul Galați. 

 Program 4.2. Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi 

 Rezultat 4.2.1. Activități de marketing cultural derulate 

 
Măsura 4.2.1 Dezvoltarea activităţilor de marketing în 

domeniul cultural  

În derulare 

În procesul de racordare a identității locale la construcția 

identitară europeană, una bazată pe unitate în diversitate, 

un rol aparte îl joacă administrația locală (cu precădere al 

celei cu competențe culturale), așa cum de altfel stipulează 

și art. 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene, parte integrantă a Tratatului privind Uniunea 

Europeană (TUE). 

Astfel, măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean 

Galați privind finanțarea domeniului cultural, proiectul 

cuprins în cadrul acestei măsuri incluzând activități ce au în 

vedere asigurarea unei infrastructuri care găzduiește 

manifestări culturale de diferite tipuri (o viziune a devenirii 

culturale a județului Galați în 2023) după cum urmează: a) 

organizarea Festivalului Internațional de Fanfare; b) 

a) Fără indicatori asumați la 

nivelul instituțional al Consiliului 

Județean Galați 

- - - - 

 
b) Fără indicatori asumați la 

nivelul instituțional al Consiliului 

Județean Galați 

- - - - 

 

c) Fără indicatori asumați la 

nivelul instituțional al Consiliului 

Județean Galați 

- - - - 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

Festivalul Internațional de Folclor; c) Târgul Meşterilor 

Populari de vară la finalul lunii iunie. 

Măsura nu necesită finanțare din bugetul propriu al CJ Galați. 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt derulate şi finanțate 

de Centrul Cultural„Dunărea de Jos” Galați. 

 

 Rezultat 4.2.2. Infrastructură culturală din județul Galați dezvoltată 

 Măsura 4.2.2 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

În derulare 

Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean Galați 

privind finanțarea instituțiilor de cultură din subordinea sa. 

Astfel, proiectele din cadrul acestei măsuri urmăresc 

îmbunătățirea calității serviciilor culturale printr-o serie de 

activități de construire, consolidare, reabilitare, amenajare 

muzeală, modernizare și dotare a unor obiective ale 

infrastructurii culturale din județ, după cum urmează: a) 

consolidarea şi reamenajarea Muzeului „Casa Cuza Vodă” 

Galați; b) reabilitarea Muzeului „Casa Colecţiilor” Galați; c) 

consolidare, reabilitarea şi amenajarea muzeală a Casei 

Memoriale „Costache Negri”, comuna Costache Negri, Galați 

(fără finanțare din bugetul propriu al CJ Galați; proiect 

promovat în colaborare cu Asociația de Cooperare 

a) Muzeul „Casa Cuza Vodă” 

Galați consolidat și reamenajat 
Nr. CVR (2020) 1 

Sursa: CJ 

Galați 

 b) Muzeul „Casa Colecţiilor” 

Galați reabilitat 
Nr. CVR (2020) 1 

Sursa: CJ 

Galați 

 
c) Fără indicatori asumați la 

nivelul instituțional al Consiliului 

Județean Galați 

- - - - 

 
d) Spaţiu în care să funcţioneze în 

condiţii optime Muzeul de Artă 

Vizuală- VIS-ART - Servicii 

integrate în domeniul vizual 

construit/reabilitat 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri 
Indicator de realizare imediată 

(output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

 
Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos); d) 

construcţia/reabilitarea unui spaţiu în care să funcţioneze în 

condiţii optime Muzeul de Artă Vizuală- VIS-ART – Servicii 

integrate în domeniul vizual; e) amenajare clădire pedagogică 

pentru plante tropicale în cadrul Complexului Muzeal de 

Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță”; f) amenajare baza de 

agreement cu specific pescăresc la Zatun 2; g) spațiu 

expozițional permanent Zona pescărească Prut – Dunăre; h) 

amenajare sală de spectacole la Centrul Cultural „Dunărea de 

Jos” Galați. 

e) Clădire pedagogică pentru 

plante tropicale în cadrul 

Complexului Muzeal de Științe ale 

Naturii „Răsvan Angheluță” 

amenajată 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 

Galați 

 f) Bazade agreement cu specific 

pescăresc la Zatun 2 amenajată 
Nr. CVR (2020) 1 

Sursa: CJ 

Galați 

 
g) Spațiu expozițional permanent 

Zona pescărească Prut – Dunăre 

realizat 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 

Galați 

 
h) Gradul de realizare a lucrării 

de proiectare a Sălii de 

spectacole la Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos” Galați  

% CVR (2020) 
Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 
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Obiectiv strategic 5: Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială 

 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

Program 5.1. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor medicale în judeţul Galaţi 

 Rezultat 5.1.1. Infrastructură din domeniul sanitar din județul Galați construită/reabilitată/modernizată 

 Măsura 5.1.1 Construcţia/reabilitarea/ 

modernizarea infrastructurii din 

domeniul sanitar 

În derulare 

Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului 

Județean Galați privind finanțarea 

unităților sanitare din subordinea sa. Rolul 

CJ Galați în cadrul acestei măsuri este de 

a realiza o serie de acțiuni ce urmăresc 

îmbunătățirea serviciilor medicale 

furnizate după cum urmează: a) 

promovarea inițiativelor pentru 

dezvoltarea serviciilor de tele-medicină în 

județul Galați (fără finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); b) extinderea, 

reabilitarea, dotarea  şi modernizarea 

ambulatoriului Spitalului de 

a) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 b) Ambulatoriul Spitalului Pneumoftiziologie Galaţi 

extins, reabilitat, dotat și modernizat 
Nr. CVR (2020) 1 

Sursa: CJ 

Galați 

 
c) Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic 

de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei" extins, reabilitat, 

modernizat și dotat 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 

Galați 

 
d) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
e) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
f) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

 
Pneumoftiziologie Galaţi; c) extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și dotarea 

ambulatoriului integrat de specialitate al 

Spitalului Clinic Judetean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei”; d) promovarea şi inițierea 

proiectelor în parteneriat public privat, 

respectiv, elaborarea studiilor de pregătire 

a investiției aferente construirii Spitalului 

Regional (proiect în parteneriat public-

privat ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); e) amenajarea unui 

sistem de preepurare ape uzate la Spitalul 

Clinic Județean de Urgență „Sf. Ap. 

Andrei” (investiție realizată din bugetul 

propriu al Spitalului Clinic Județean de 

Urgență „Sf. Apostol  Andrei” ce nu 

necesită finanțare din bugetul propriu al 

CJ Galați); f) extinderea, amenajarea şi 

dotarea unui spaţiu pentru arhiva la 

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 

Ap. Andrei” (investiție realizată din 

bugetul propriu al Spitalului Clinic 

Județean de Urgență „Sf. Apostol  Andrei” 

ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); g) reabilitarea 

g) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
h) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
i) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
j) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
k) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
l) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
m) Gradul de dotare cu echipamente a Spitalului 

de Pneumoftiziologie Galaţi programată în timpul 

implementării PSI 

% CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 

Galați 

 
n) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 o) Organizarea de întâlniri de lucru cu instituțiile 

partenere  
Nr. CVR (2020) 

2 

întâlniri 

de lucru 

Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

 
blocului operator, amenajarea unor lifturi 

exterioare, reabilitarea căilor de acces în 

unitatea sanitară (holuri, scări)  la Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol 

Andrei” Galaţi (investiții realizate în 

cadrul proiectului „Creșterea eficienței 

energetice Spitalul Clinic de Urgență „Sf. 

Apostol  Andrei” și care nu necesită 

finanțare din bugetul propriu al CJ Galați); 

h) reparaţii capitale cazan apă caldă nr. 3 

şi instalaţie de automatizare la centrala 

termică – etapa a 2-a – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi (investiție 

realizată din bugetul propriu al Spitalului 

ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); i) reabilitare spaţii 

verzi, plantaţii, drumuri şi alei interioare 

şi sistematizare verticală – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi (investiție 

realizată din bugetul propriu al Spitalului 

ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); j) consolidare bloc 

alimentar corp E -  Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi (investiție 

p) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 
r.1.) Pavilion Dermatovenerologie- Spitalul Clinic 

de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi 

reparat capital 

Nr. CVR (2020) 1 
Sursa: CJ 

Galați 

 
r.2) Gradul de realizare a lucrărilor de reparaţii 

capitale şi schimbare de destinaţie din Pavilion 

Administrativ în Pavilion SIDA - Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi 

programate în timpul implementării PSI 

% CVR (2020) 
Conform 

PAL/PAA 

Sursa: CJ 

Galați 

 
r.3) Gradul de realizare a lucrărilor pentru 

Ambulatoriu performant (extindere Ambulatoriu cu 

cabinete medicale de diferite specialităţi) - 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. 

Parascheva” Galaţi programate în timpul 

implementării PSI 

% CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 

Galați 

 
s) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 ș) Organizarea de întâlniri de lucru cu instituțiile 

partenere  
Nr. CVR (2020) 

2 

întâlniri 

de lucru 

Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

 
realizată din bugetul propriu al Spitalului 

ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); k) reabilitare clădiri 

atelier mecanic  - Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi (investiție 

realizată din bugetul propriu al Spitalului 

ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); l) proiectare (DALI, 

PT, DE, CS, DTAC, DTOE, SSM) şi realizare 

mansardare corp F – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi (investiție 

realizată din bugetul propriu al Spitalului 

ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); m) dotări cu 

echipamente – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Galaţi; n) montare 

sistem de încălzire în cogenerare destinat 

producerii de energie termică la Spitalul 

de Pneumoftiziologie Galaţi (investiție 

realizată din bugetul propriu al Spitalului 

ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); o) reabilitarea 

etajului Pavilionului B, dotarea şi 

transformarea acestuia în Laborator de 

Biologie moleculară- Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi 

t) Gradul de realizare a lucrărilor de extindere, 

reabilitare, modernizare și dotare ambulatoriu 

integrat de specialitate al Spitalului Orășenesc Tg. 

Bujor programate în timpul implementării PSI 

% CVR (2020) 100% 
Sursa: CJ 

Galați 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

(proiect elaborat, urmează a fi propus 

pentru finanțare în cadrul POR); p) 

reamenajare căi de acces interioare, spaţii 

parcare şi spaţii verzi, amenajare verticală 

– Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. 

Cuv. Parascheva” Galaţi (investiție 

realizată din bugetul propriu al Spitalului 

ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați); r) reparaţii capitale 

la Pavilion Dermatovenerologie, reparaţii 

capitale şi schimbare de destinaţie din 

Pavilion Administrativ în Pavilion SIDA, 

ambulatoriu performant (extindere 

Ambulatoriu cu cabinete medicale de 

diferite specialităţi)  – Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” 

Galaţi (proiect integrat în curs de 

realizare); s) consolidare, extindere, 

modernizare cu schimbare de destinaţie 

din atelier de tâmplărie în magazie 

alimente, magazie materiale şi depozit 

deşeuri – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 

„Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi (investiție 

realizată din bugetul propriu al Spitalului 

ce nu necesită finanțare din bugetul 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

propriu al CJ Galați); ș) înfiinţarea 

Centrului de excelenţă pentru boli 

viralecronice (HIV/SIDA, hepatite cronice, 

etc.) – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 

„Sf. Cuv. Parascheva” Galaţi (proiect în 

curs de pregătire pentru exercițiul 

financiar 2021-2027); t) extindere, 

reabilitare, modernizare și dotare 

ambulatoriu integrat de specialitate al 

Spitalului Orășenesc Tg. Bujor. 

Program 5.2. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Galaţi 

 Rezultat 5.2.1. Înfrastructură socială construită/reabilitată/modernizată și servicii medico–sociale diversificate 

 
Măsura 5.2.1 Construcţia/reabilitarea/ 

modernizarea infrastructurii sociale şi 

diversificarea serviciilor medico–

sociale 

În derulare 

Măsura cuantifică eforturile Consiliului 

Județean Galați în domeniul asistenței și 

protecției sociale prin acțiuni specifice 

domeniului său de competențe pentru 

protecția diferitelor categorii de grupuri 

vulnerabile: persoanele adulte cu 

dizabilități, persoanele fără adăpost, 

a) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 

 

b) Fără indicatori asumați la nivelul instituțional al 

Consiliului Județean Galați 
- - - - 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

victimele violenței domestice, copiii 

abandonați cu scopul sprijinirii persoanelor 

vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de 

dificultate, prevenirea şi combaterea 

riscului de excluziune socială, creşterea 

calităţii vieţii şi promovarea incluziunii 

sociale. 

Astfel, proiectele din cadrul acestei măsuri 

au următoarele obiective:a) 

implementarea proiectului „TEAM – UP: 

Progres în calitatea îngrijirii alternative a 

copiilor” derulat  de DGASPC Galați și 

finanțat din fonduri europene (POCA 2014-

2020, Axa Prioritară 4- Incluziunea socială 

şi combaterea sărăciei). Investiția 

urmărește prioritar crearea accesului la 

servicii accesibile durabile și de înaltă 

calitate, inclusiv asistență medicală și 

servicii sociale de interes general, apel de 

proiecte POCU, precum și reducerea 

numărului de copii și tineri plasați în 

instituții, prin consolidarea rețelei de 

asistenți maternali; b) implementarea 

proiectului „VENUS – Împreuna pentru o 

viață în siguranță” finanțat din fonduri 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

europene (POCA 2014-2020, Axa Prioritară 

4- Incluziunea socială şi combaterea 

sărăciei) și derulat de de către DGASPC 

Galați. Investiția urmărește 

prioritarreducerea numărului de persoane 

aparținând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/medicale/ 

socio-profesionale/ de formare 

profesionala adecvate nevoilor specifice. 
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Obiectiv strategic 6: Protecția și conservarea mediului natural și construit 

 

 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

Program 6.1. Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din judeţul Galaţi 

 
Rezultat 6.1.1. Asigurarea de măsuri de protecție a populației din Județul Galați și diminuarea efectelor asociate situațiilor de urgență și 

dezastrelor 

 Măsura 6.1.1 Protecţia populaţiei împotriva 

efectelor schimbărilor climatice 

În derulare 

Măsura cuantifică eforturile Consiliului Județean 

Galați în ceea ce privește diminuarea riscurilor 

asociate crizei climatice și creșterii poluării cu 

impact negativ ce se revarsă asupra populației și 

ecosistemelor din județ. În acest context sunt avute 

în vedere proiecte menite să combată provocările din 

domeniul energiei și al climei, domeniile prioritare 

vizate fiind producția de energie locală, eficiența 

energetică, situațiile de urgență. 

În cadrul măsurii rolul CJ Galați constă în: a) 

sprijinirea inițiativelor realizate de instituțiile 

abilitate din județul Galați în vederea împăduririi 

a) Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean 

Galați 

- - - - 

 
b) Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean 

Galați 

- - - - 

 
c) Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean 

Galați 

- - - - 

 
d) Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean 

Galați 

- - - - 

 
e) Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean 
- - - - 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

terenurilor degradate în teritoriul judeţului Galaţi 

(peisaj silvic, agricol şi cultural în contextul 

revitalizării peisajului natural şi antropic); b) 

sprijinirea inițiativelor realizate de instituțiile 

abilitate din județul Galați pentru implementarea 

unui sistem de monitorizare şi control al nivelului 

pânzei freatice la nivelul municipiului Galaţi; c) 

amenajare teren de sport Școala Gimnazială Specială 

„C. Pufan” (investiție realizată de instituția 

subordonată, ce nu necesită finanțare de la bugetul 

propriu al CJ Galați); d) Centrală Corp B Școala Veche 

și cantină (Școala Profesională Specială „Emil 

Gârleanu”) - investiție realizată de instituția 

subordonată, ce nu necesită finanțare din bugetul 

propriu al CJ Galați; e) Centru pentru managementul 

situaţiilor de urgenţă (nu necesită finanțare din 

bugetul propriu al CJ Galați); f) sprijinirea 

inițiativelor realizate de instituțiile abilitate din 

județul Galați în vederea îmbunătățirii capacităţii de 

prevenire şi gestionare a incendiilor şi situaţiilor de 

urgenţă de către serviciile profesioniste pentru 

situaţii de urgenţă în judeţe riverane Dunării (nu 

necesită finanțare din bugetul propriu al CJ Galați); 

g) montare sistem de încălzire în cogenerare destinat 

producerii de energie termică la Spitalul de 

Galați 

 
f) Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean 

Galați 

- - - - 

 

g) Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean 

Galați 

- - - - 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

Pneumoftiziologie Galaţi. 

 Rezultat 6.1.2. Reducerea emisiilor de CO2 /Creșterea eficienței energetice în judeţul Galaţi 

 
Măsura 6.1.2 Reducerea emisiilor de CO2/ 

Creșterea eficienței energetice în judeţul Galaţi 

În derulare 

Măsura își propune să atragă finanțare din fonduri 

comunitare pentru creșterea eficienței energetice a 

Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, urmărind 

satisfacerea necesarului acestuia de energie atât în 

prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț 

cât mai scăzut, dar cu respectarea normelor 

europene de mediu și eficiență. 

Organizarea de întâlniri de lucru cu 

instituțiile partenere  
Nr. CVR (2020) 

2 

întâlniri 

de lucru 

Sursa: CJ 

Galați 

Program 6.2. Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi 

 Rezultat 6.2.1. Asigurarea protecţiei biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi 

 
Măsura 6.2.1 Valorificarea şi conservarea 

resurselor naturale existente încadrul ariilor 

protejate 

Măsura corespunde atribuțiilor Consiliului Județean 

Galați de a asigura conservarea mediului natural din 

județul Galațicu scopul creșterii calității vieții și a 

Fără indicatori asumați la nivelul 

instituțional al Consiliului Județean 

Galați 

- - - - 
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 Inițiative și Măsuri Indicator de realizare imediată (output) 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoarea 

de 

referință 

(an) 

Ținta 

2023 
Observaţii 

standardului de civilizație pentru populația 

gălățeană. Astfel, măsura vizează asigurarea 

costurilor de întreținere şi menținere a investițiilor 

de protejare a biodiversității în Aria naturală 

protejată Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi, 

realizate conform planului de management, fără a 

necesita finanțare de la bugetul propriu al CJ Galați. 
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3) Bugetul anual al programelor și estimărilor pentru următorii 3 ani (regula 1+ 3 ani) (mii LEI) 

aferente Planului Strategic Instituțional pe termen mediu, pentru perioada 2020-2023 al Consiliului 

Județean Galați 

 
Alocări anuale pe obiective strategice (Obiectivele strategice OS1-OS6) 

 
 
 

 Buget CJ GL, mii lei Buget UE, mii lei 

 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

OS 1. 

Dezvoltarea 

economică 

P. 1.1 Dezvoltarea şi 

promovarea 

activităţilor 

economico – sociale 

- - - - - - - - 

P.1.2. Infrastructură 

şi activităţi de 

cercetare-dezvoltare-

inovare 

- - - - - - - - 

OS 2. 

Creșterea 

capacității 

administrative 

P.2.1. Management 

(de suport) 

organizațional 

150,00 
150,00 150,00 150,00 192,00 + TVA 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
2027 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
2027 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
2027 
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OS 3. 

Amenajarea 

teritoriului 

 

 

 

 

 

 

P.3.1 Modernizarea 

căilor de comunicaţii 

şi conectarea 

judeţului Galaţi la 

principalele rute de 

transport naţional şi 

internaţional 

476.482,38 
7.695,00 0 0 - 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
2027 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
2027 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
2027 

P.3.2 Dezvoltarea 

mediului de locuire 
9.629,982 

0 0 0 - - - - 

OS 4. 

Dezvoltarea/ 

Modernizarea 

sistemului de 

educație și 

formare 

profesională. 

Sprijin pentru 

dezvoltarea 

culturală 

P.4.1 Modernizarea 

sistemului de 

învăţământ din 

judeţul Galaţi 

227,00 
13.970,00 14.065,00 14.083,00 - - - - 

P.4.2 Dezvoltarea 

infrastructurii 

culturale a judeţului 

Galaţi 

49.960,850 
0 0 0 - - - - 

OS 5. 

Dezvoltarea/ 

Modernizarea 

sistemului 

sanitar și de 

asistență 

socială 

P.5.1 

Construcţia/reabilitar

ea/modernizarea 

infrastructurii din 

domeniul sanitar 

50.371,980 
0 0 0 - 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
2027 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
2027 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
2027 

P.5.2 

Construcţia/reabilitar

ea/modernizarea 

infrastructurii sociale 

şi diversificarea 

serviciilor medico–

sociale 

- 
- - - - - - - 

OS 6. 

Protecția și 

conservarea 

mediului 

P.6.1 Protecţia şi 

valorificarea durabilă 

a mediului din judeţul 

- 
- - - - 

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-

Cf. sumelor 
aprobate din FEN-
uri aferente 
perioadei de 
programare 2021-
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natural și 

construit 

Galaţi 2027 2027 2027 

P.6.2 Conservarea 

mediului natural din 

judeţul Galaţi 

- 
- - - - - - - 
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C: COMPONENTA DE IMPLEMENTARE (MONITORIZARE ȘI RAPORTARE) 

 
1) Planul anual de lucru (PAL)/ Planul de acțiune anual (PAA) 
 

Etapa de implementare a Planului Strategic Instituțional (PSI) pe termen mediu, pentru 

perioada 2020-2023 al Consiliului Județean Galați este declanșată odată cu aprobarea acestuia prin 

Dispoziția Autorității Județene Executive, Președintele Consiliului Județean. 

Prin intermediul Comisiei de Monitorizare (CMON)
13

 constituită prin Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean și a Subgrupurilor de Lucru (SL)
14

, Consiliul Județean Galați va întreprinde 

demersurile necesare pentru implementarea PSI, elaborând în acest sens, Planul anual de lucru/ sau 

planul de acţiune anual (PAL/ PAA)
15

. PAL/ PAA se va elabora efectiv de către Subgrupurile de 

Lucru (SL), sub coordonarea membrilor Comisiei de Monitorizare. 

Elaborarea PAL/ PAA
16

 reprezintă o etapă importantă a procesului de implementare a PSI întrucât 

prin informațiile relevante cuprinse în structura sa (obiective, activități/sarcini concrete, rezultatele 

scontate, eventuale riscuri în realizarea obiectivelor, termene, departamentele implicate şi persoanele 

responsabile cu îndeplinirea sarcinilor) permite decidenților locali o identificare, înțelegere și 

gestionare adecvată a eventualelor abateri negative de la rezultatele preconizate prin operaționalizarea 

măsurilor cuprinse în PSI. 

 

2) Monitorizarea performanței (raportarea) și evaluarea PSI 
 

În etapa de monitorizare și evaluarea a Planului Strategic Instituțional (PSI) pe termen mediu, 

pentru perioada 2020-2023 al Consiliului Județean Galați, un rol important este acordat atingerii 

nivelului de performanță stabilit prin intermediul cadrului de monitorizare și evaluare cuprins în 

tabelul de la pct. 2) al secțiunii B) Componenta de Buget/Programare Bugetară (care include și o 

                                                           
13 Conform OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. Comisia de 

Monitorizare cuprinde conducătorii de compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 
14 Membrii CMON vor fi sprijiniți în derularea activităților de subgrupurile de lucru (SL), create în cea mai mare 
parte din personal tehnic, de execuție, desemnat de membrii CMON, pentru elaborarea PSI. În SL pot fi 
desemnate și persoane de conducere, cum ar fi șefi de serviciu/ birou. 
15 Fiecare entitate poate să utilizeze terminologia de Plan anual de lucru, sau plan de acțiune anual. 
16 PAA/PAL trebuie să fie aprobat de Președintele Consiliului Județean. 
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prezentare generală a planificării financiare pentru perioada 2020-2023) și în Anexa 2, care prezintă 

indicatori și ținte pentru diferite niveluri de planificare. 

Procesul de monitorizare este unul continuu care să permită verificarea realizării efective a 

activităților aferente PSI, precum și pentru coordonarea activităţilor dintre compartimentele instituţiei, 

fiind asigurat de CMON şi alţi factori de decizie de la nivelul Consiliului Județean Galați. 

Procesul de monitorizare include și o raportare privind stadiul implementării Planului anual de 

lucru/ de acţiune a PSI, pe baza sistemului de monitorizare a performanței ce cuprinde: a) indicatorii 

de intrare (input-uri), de proces, de ieșire/de realizare imediată (outputs), de rezultat, de impact și b) 

instrumentele de realizare a monitorizării și evaluării, respectiv a raportării progresului. 

Monitorizarea progresului obiectivelor strategice și al programelor de către CMON are o 

frecvență semestrială, iar indicatorii de impact și de rezultat, sunt măsurați la o perioadă mai lungă de 

timp decât indicatorii de realizare imediată. 

La finalizarea implementării Planului anual de lucru/de acţiune a PSI, secretariatul tehnic va 

prezenta un Raport final de activitate către preşedintele CMOM. 

Evaluarea procesului de implementare a PSI se realizează la intervale regulate de către Serviciul 

Audit Public Intern din cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Galați. 

Revizuirea Planului Strategic Instituțional se realizează anual. Revizuirea va consta în: 

 compararea rezultatelor înregistrate cu cele planificate pentru anul anterior; acestea se vor 

baza pe obiectivele stabilite în planurile strategice şi operaţionale, respectiv PAL/PAA; 

 desfăşurarea unei „explorări” a mediului pentru a stabili orice modificări semnificative care 

sunt necesare pentru prognozele pe care se sprijină planul curent  şi 

 adăugarea unui an suplimentar la plan.  
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Anexa 1. Analiza mediului extern (PESTLE) 

 

FACTORII care au stat la baza Analizei mediului extern conform 

modelului PESTLE 

(implicaţiile politice, economice, sociale, tehnologice, legislative şi de mediu 

(environment) asupra Consiliului Județean Galați) 
 

INFLUENŢA FACTORILOR POLITICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

FACTORI DE INFLUENŢĂ POLITICI 
Descrierea impactului pe care îl au pentru 

CJ Galați 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Schimbările politice inerente ciclurilor electorale 

locale 

Abordări strategice diferite/ schimbarea/abandonarea 

priorităţilor în vigoare la un anumit moment. 

Avizarea / adoptarea cu întârziere a actelor normative 

şi a altor documente strategice relevante 

Dificultăți în implementarea unor acţiuni coerente şi 

cu continuitate, pe termen mediu şi lung  

Discontinuități în implementarea proiectelor cu 

finanțare europeană 

 

INFLUENŢA FACTORILOR ECONOMICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

 

FACTORI DE INFLUENŢĂ 

ECONOMICI 

Descrierea impactului pe care îl au pentru 

CJ Galați 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Situaţia macro-economică generală a României 

Impact negativ asupra veniturilor bugetului de stat şi 

asupra sumelor care vor fi alocate bugetelor locale, 

implicit asupra bugetului propriu 

Constrângeri bugetare 

Dificultăți în asigurarea unui sistem de motivare 

adecvată precum și o formare continuă şi eficientă a 

personalului. 

Determină insuficienta acoperire cu resurse umane, 

financiare şi materiale şi îngreunează finalizarea 

proiectelor aflate în derulare și a investițiilor deja 
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începute, precum şi demararea unora noi 

Creșterea fiscalității în România 

Riscul diminuării numărului de întreprinderi active în 

județ, scăderea cifrei lor de afaceri și o creștere a 

șomajului cu impact negativ asupra bugetului local 

Rata anuală a inflației în creștere 

Scăderea puterii de cumpărare a populaţie, afectarea 

fluxurilor comerciale, cu impact negativ asupra 

bugetului local 

 

Capacitate limitată de absorbţie la nivel local a 

fondurilor europene (în special în mediul rural)  

Dificultăți în identificarea de soluții locale (surse 

bugetare, creare de locuri de muncă, investiții etc.) 

pentru atenuarea disparităților economice de tip rural-

urban. 

Necesitatea îmbunătățirii infrastructurii de transport, 

de învățământ, sanitare și medico-sociale în județ 

Presiune crescută asupra CJ Galați pentru asigurarea 

investițiilor în domeniu 

Oportunități  

Oportunitatea accesării fondurilor europene 

nerambursabile 

Consolidarea capacității de derulare a acțiunilor anti-

sărăcie și incluziune socială 

Derularea de investiții cu impact major asupra creșterii 

coeziunii socioeconomice și teritoriale  în județ 

 

Interes  crescut pentru valorificarea potenţialului 

turistic 

Posibilitatea încheierii de parteneriate noi cu mediul 

privat în domeniu 

Creșterea veniturilor din turism la bugetul local 

 

 

INFLUENŢA FACTORILOR SOCIALI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

FACTORI DE INFLUENŢĂ SOCIALI 
Descrierea impactului pe care îl au pentru 

CJ Galați 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Scăderea populației și tendințe migraționiste 

Necesitatea modificării și adaptării documentelor 

programatice în funcție de structura socială și de 

dinamica demografică  

Creşterea şomajului şi sărăciei  

Dificultăți în identificarea de soluții locale (surse 

bugetare, creare de locuri de muncă, investiții etc.) 

pentru atenuarea disparităților economice de tip rural-

urban 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 120 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 

Scăderea veniturilor la bugetul local 

Securitate socială scăzută  
Presiune bugetară ridicată coroborată cu nevoia 

furnizării de servicii de calitate 

Implicare scăzută a cetăţenilor, societăţii civile, 

mediului de afaceri şi a partenerilor sociali în 

identificarea nevoilor reale şi 

evaluarea serviciilor oferite acestora 

Fundamentare defectuoasă a actelor normative, în 

special a documentelor programatice și prin urmare 

insuficienta corelare a acestora cu nevoile și interesele 

beneficiarilor/cetățenilor 

Oportunități  

Existenţa unui număr mare de comunități purtătoare de 

elemente de patrimoniu imaterial (meșteșugari, 

interpreți de folclor, artizani) 

Necesitatea organizării de activități de marketing în 

domeniul cultural și de dezvoltare a infrastructurii 

culturale pentru satisfacerea cererii locale crescânde 

pentru produse culturale ce incorporează elemente de 

patrimoniu imaterial 

 

INFLUENŢA FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

FACTORI DE INFLUENŢĂ 

TEHNOLOGICI 

Descrierea impactului pe care îl au pentru 

CJ Galați 

Oportunități  

Dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii IT 

Modernizarea și eficientizarea serviciilor publice 

furnizate 

Îmbunătățirea comunicării și apropierii CJ Galați de 

cetățeni 

Necesitatea adaptării strategiilor / programelor în 

funcţie de potenţialul noilor tehnologii IT 

Creșterea numărului de structuri de dezvoltare locală 

cu participare directă a CJ Galați (GAL-uri, parcuri 

industriale, centre de afaceri, clustere etc) 

Promovarea şi co-finanţarea producerii energiei verzi  

Posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile și 

implicit creșterea capacității instituționale de derulare 

de investiții de eficientizare energetică și de reducere a 

emisiilor de CO2 

Potenţial de dezvoltare al activităţilor de cercetare-

dezvoltare  

Creșterea numărului de structuri de dezvoltare locală 

cu participare directă a CJ Galați 
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INFLUENŢA FACTORILOR LEGISLATIVI ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

FACTORI DE INFLUENŢĂ 

LEGISLATIVI 

Descrierea impactului pe care îl au pentru 

CJ Galați 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Instabilitate legislativă  

Dificultăți în exercitarea funcției de planificare 

strategică și a managementului operațional  

Implementarea deficitară a unor proiecte gestionate de 

autoritate 

Comunicare deficitară interinstituțională 

Birocrație legislativă excesivă în domeniul achizițiilor 

publice și al contractării fondurilor nerambursabile 
Dificultăți în derularea proceselor de achiziții publice 

Reglementările europene în domeniul managementului 

deșeurilor 

Impune din partea autorității județene activități în 

domeniu susținute 

Oportunități  

Politici comunitare favorabile dezvoltării transportului 

intermodal 

Posibilitatea atragerii de fonduri comunitare necesare 

derulării de proiecte pentru o mai bună conectare a 

județului la culoarele majore de transport şi pentru 

dezvoltareatransportului multimodal 

Promovarea parcurilor industriale în zonele acoperite 

de reţeaua de terminale intermodale 

 

 

INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA ACTIVITĂŢII CJ GALAȚI 

 

FACTORI DE INFLUENŢĂ DE MEDIU 
Descrierea impactului pe care îl au pentru 

CJ Galați 

Amenințări/Vulnerabilități/Riscuri  

Poluarea factorilor de mediu (aer, apă, sol) şi pericolul 

degradării florei şi faunei în zonele protejate, din 

cauza turismului necontrolat  

Necesitatea actualizării documentelor programatice de 

mediu și a celor în domenii conexe. 

Necesitatea intensificării monitorizării evoluției 

ecosistemelor 

Necesitatea intensificării numărului de acțiuni de 

protecție a populaţiei împotriva efectelor schimbărilor 

climatice 
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Riscul producerii unor dezastre naturale, precum 

cutremure, inundații, alunecări de teren, incendii, 

secetă, mare parte dintre ele cauzate de fenomenul 

schimbărilor climatice 

Necesitatea întăririi cooperării intre autorităţile 

implicate in gestionarea situaţiilor de urgenţă prin 

înființarea unui Centru pentru managementul 

situațiilor de urgență;  

Necesitatea îmbunătățirii siguranţei transportului 

fluvial pe Dunăre prin dotarea Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Gral. Eremia Grigorescu” al 

judeţului Galaţi cu o navă fluvială de intervenţie şi 

salvare in caz de situaţii de urgenţă. 

Necesitatea respectăriinormelor UE şi a 

obligaţiilorasumate la nivel internaţional în domeniul 

mediului 

Necesitatea actualizării permanente a documentelor 

programatice promovate de CJ Galați pentru 

respectarea prevederilor și obligațiilor existente la 

nivel internaţional în domeniu. 

Oportunități  

Interes crescut pentru valorificarea  turismului eco-

sustenabil 

Necesitatea elaborării de documente programatice 

sectoriale în domeniul turismului și în domenii 

conexe. 

Interes crescut la nivel internaţional pentru 

conservarea biodiversităţii  

Posibilitatea atragerii de fonduri nerambursabile 

pentru derularea de acțiuni de protejare a 

ecosistemelor din sfera de competență a CJ Galați 
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Anexa 2. Planul Strategic Instituțional pe termen mediu, pentru perioada 2020-2023 al 

Consiliului Județean Galați (tabel sintetic) 

 
 

Unitate de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 
Țintă 2023 Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 1 Dezvoltarea economică 

 
Indicator de impact nr. 1.1: Indicele de Potențial competitiv (IPC)17 la 

nivel teritorial NUTS 3 
% CVR (2020) 

≥ media 

națională 

Institutul Național 

de Statistică (INS) 

 Program 1.1: Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico – sociale 

 Rezultat 1.1.1.: Infrastructură de afaceri dezvoltată 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de promovare a 

înființării/dezvoltării unor parcuri industriale în județul Galați programate 

în timpul implementării PSI 

% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de promovare a 

înființării unui parc agroindustrial în județul Galați programate în timpul 

implementării PSI 

% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

                                                           
17IPC este un indice compozit calculat prin agregarea unor indicatori simpli derivaţi (PIB/locuitori, Exporturi /populaţia ocupată) şi a unui indicator compus 
(Indicele de dezvoltare tehnologică). 
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Unitate de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 
Țintă 2023 Obs. 

Rezultat. 1.1.2.: Extinderea cooperării CJ Galați în plan intern și internațional 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de cooperare a 

CJ Galați în plan intern și internațional programate în timpul 

implementării PSI 

% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 Program 1.2: Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare 

 Rezultat 1.2.1.: Infrastructură CDI dezvoltată 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de promovare a 

structurilor de tip CDI, programate în timpul implementării PSI 
% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 
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Unitate de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 
Țintă 2023 Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 2 Creșterea capacității administrative 

 
Indicator de impact nr. 2.1: Încredere la nivel intern și extern în instituție 

și acțiunile CJ Galați și a structurilor subordonate 
% CVR (2020) 80% Sursa: CJ Galați 

 
Indicator de impact nr. 2.2.: Gradul de conformare al proceselor și 

procedurilor cu cerințele legislative 
% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 
Indicator de impact nr. 2.3.: Gradul de implementare a Strategiei de 

dezvoltare durabilă a judeţului pentru perioada 2020-2028 
% CVR (2020) 25% Sursa: CJ Galați 

 Program 2.1: Management (de suport) organizațional 

 Rezultat 2.1.1.: Asigurarea resursei umane specializate – perfecționarea personalului propriu și a ordonatorilor terțiari din structurile 

subordonate Consiliului Județean Galați 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a programului de perfecționare a 

personalului propriu și a ordonatorilor terțiari din structurile subordonate 

Consiliului Județean Galați 

% CVR (2020) 100% 

Sursa: CJ Galați și 

structurile sale 

subordonate 

Rezultat. 2.1.2: Îmbunătățirea controlului intern managerial la nivelul CJ Galați 

 
Indicator de rezultat: Gradul de realizare a procedurilor formalizate 

programate a fi realizate în timpul implementării PSI 
% CVR (2020) 100% 

Sursa: CJ Galați și 

structurile sale 

subordonate 
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Unitate de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 
Țintă 2023 Obs. 

Rezultat. 2.1.3: Îmbunătățirea funcției de planificare strategică a CJ Galați și a structurilor subordonate 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a Strategiei de dezvoltare 

durabilă a judeţului Galați pentru perioada 2020-2028 
% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de promovare a 

realizării Strategiei de turism și conceperii brandului turistic al Județului 

Galațiprogramate în timpul implementării PSI 

% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Rezultat. 2.1.4: Eficientizarea comunicării publice a CJ Galați și a structurilor subordonate cu privire la activitățile derulate 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activități de promovare a 

instalării de Info chioşc-uri „self-service” programate în timpul 

implementării PSI 

% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 

 

Indicator de rezultat: Gradul de realizare a evenimentelor de promovare a 

programelor europene pentru perioada 2020-2023 organizate în UAT-urile din 

judeţ 

% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 
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 Unitate de măsură 

Val. de 

ref.(an) 

Țintă 

2023 
Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 3 Amenajarea teritoriului 

 
Indicator de impact nr. 3.1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

din sectorul transporturilor 
% 

CVR 

(2020) 
-20% 

Sursa: CJ Galați 

Ministerul 

Trasnporturilor, 

Infrastructurii și 

Comunicațiilor 

 
Indicator de impact nr. 1.2.: Performanța logistică a infrastructurii de 

transport din județul Galați 
% 

CVR 

(2020) 
+ 20% Sursa: CJ Galați 

 
Indicator de impact nr. 1.3.: Capacitatea de acces al automobilelor la 

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați 
% 

CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Galați 

 Program 3.1: Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute de transport naţional şi internaţional 

 Rezultat 3.1.1.: Asigurarea conectării la culoarele majore de transport și dezvoltarea transportului multimodal 

 Indicator de rezultat: Procentul de conectare la culoarele majore de 

transport și dezvoltare a transportului multimodal programată în timpul 

implementării PSI 

% 
CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Galați 

 Indicator de rezultat: Gradul de elaborare a studiilor de pregătire a 

investiției pentru construirea aeroportului de pasageri şi/sau cargo în 

judeţul Galaţi programate în timpul implementării PSI 

% 
CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Galați 
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 Unitate de măsură 

Val. de 

ref.(an) 

Țintă 

2023 
Obs. 

Rezultat. 3.1.2: Asigurarea dezvoltării infrastructurii rutiere intracomunale 

 Indicator de rezultat: Procentul de  dezvoltare a infrastructurii rutiere 

intracomunale programată în timpul implementării PSI 
% 

CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Galați 

Rezultat. 3.1.3:Asigurarea fluidizării traficului şi optimizarea coridoarelor de transport în judeţul Galaţi 

 Indicator de rezultat: Procentul de fluidizare a traficului şi optimizare a 

coridoarelor de transport în judeţul Galaţi programate în timpul 

implementării PSI 

% 
CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Galați 

 Program 3.2: Dezvoltarea mediului de locuire 

 Rezultat 3.2.1.: Amenajarea parcării supraterane la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați 

 
Indicator de rezultat: Procentul de amenajare parcare supraterană % 

CVR 

(2020) 
100% Sursa: CJ Galați 
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Unitate 

de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 

Țintă 

2023 
Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 4 Dezvoltarea/modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională. Sprijin pentru dezvoltarea culturală 

 
Indicator de impact nr. 4.1: Capacitatea de funcționare a unităților de învățământ din 

rețeaua Consiliului Județean Galați 
% 

CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 
Indicator de impact nr. 4.2.: Capacitatea de funcționare a instituțiilor de cultură aflate în 

competența Consiliului Județean Galați 
% 

CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 Program 4.1: Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi 

 Rezultat 4.1.1.: Infrastructură de învățământ din județul Galați construită/reabilitată/modernizată 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de consolidare și reparații capitale la  

Clădire Corp A (sala de sport, cantină, săli de clasă) a Liceului Tehnologic „Simion 

Mehedinţi” Galaţi 

% 
CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de reabilitare, modernizare și dotare 

Șc. Specială P.P.Neveanu 
% 

CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de amenajare a spațiului de joacă la 

Şcoala Profesională Specială P.P. Neveanu 
% 

CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 Program 4.2: Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi 

 Rezultat 4.2.1.: Activități de marketing cultural derulate 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a activităților de marketing cultural programate 

în timpul implementării PSI 
% 

CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 



 HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020 
pag. nr. 130 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

                    Competența face diferența!       

 
www.poca.ro 

 

 

 

Unitate 

de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 

Țintă 

2023 
Obs. 

 Rezultat 4.2.2.: Infrastructură culturală din județul Galați dezvoltată 

 Indicator de rezultat: Gradul de dezvoltare a infrastructurii culturale în timpul 

implementării PSI 
% 

CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 
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Unitate 

de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 

Țintă 

2023 
Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 5 Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială 

 
Indicator de impact nr. 5.1: Capacitatea de funcționare a spitalelor din rețeaua Consiliului 

Județean Galați 
% 

CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 
Indicator de impact nr. 5.2.: Capacitatea de funcționare a serviciilor medico-sociale aflate 

în competența Consiliului Județean Galați 
% 

CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 Program 5.1: Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor medicale în judeţul Galaţi 

 Rezultat 5.1.1.: Infrastructură din domeniul sanitar din județul Galați construită/reabilitată/modernizată 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de 

construire/reabilitare/modernizare pentru obiectivele de infrastructură sanitară din județul 

Galați programate în timpul implementării PSI 

% 
CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 

 Program 5.2: Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Galaţi 

 Rezultat 5.2.1.: Infrastructură socială construită/reabilitată/modernizată și servicii medico–sociale diversificate 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a lucrărilor de 

construire/reabilitare/modernizare pentru obiectivele de  infrastructură socială și a 

lucrărilor de diversificare a serviciilor medico–sociale programate în timpul implementării 

PSI 

% 
CVR 

(2020) 
100% 

Sursa: CJ 

Galați 
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Unitate de 

măsură 

Val. de 

ref.(an) 

Țintă 

2023 
Obs. 

 Obiectiv strategic nr. 6 Protecția și conservarea mediului natural și construit 

 Indicator de impact nr. 6.1: Schimbări în starea speciilor ameninţate şi/sau protejate % CVR (2020) 0 Sursa: CJ Galați 

 
Indicator de impact nr. 6.2.: Nivelul de încredere a populației în CJ Galați în ceea ce 

privește prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență 
% CVR (2020) 80% 

Sursa: CJ Galați 

 
Indicator de impact nr. 6.3.: Consumul intern de energie primară la spitalul din 

județul Galați eficientizat energetic în timpul implementării PSI 
% CVR (2020) -20% 

Sursa: CJ Galați 

și unitatea 

spitalicească 

 Program 6.1: Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din judeţul Galaţi 

 Rezultat 6.1.1.: Asigurarea de măsuri de protecție a populației din Județul Galați și diminuarea efectelor asociate situațiilor de urgență și 

dezastrelor 

 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a măsurilor de protecție a populației din 

Județul Galați programate în timpul implementării PSI împotriva efectelor schimbărilor 

climatice  

% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

Rezultat. 6.1.2: Asigurarea eficientizării energetice a Spitalului Orășenesc Târgu Bujor din județul Galați 

 Indicator de rezultat: Grad de realizare a lucrărilor specifice de eficientizare 

energetică la Spitalul Orășenesc Târgu Bujor programate în timpul implementării PSI 
% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 Program 6.2: Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi 

 Rezultat 6.2.1.: Asigurarea protecţiei biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi 
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 Indicator de rezultat: Gradul de realizare a investițiilor pentru conservarea 

biodiversităţii în Aria naturală protejată Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi, 

programate în timpul implementării PSI 

% CVR (2020) 100% Sursa: CJ Galați 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 4744 din 16.04.2020 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului 
Strategic Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru perioada 2020-2023 
elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții 

integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291 
 

 
 
Consiliul Județean Galați implementează proiectul „Capacitate administrativă ridicată prin 
investiții integrate și complementare - CARIC” finanțat în cadrul Programului Operaţional 
Capacitate Administrativă, începând cu data de 28 ianuarie 2019. 
 
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea capacității administrative, a 
calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliul Județean Galați și a 5 
instituții subordonate, din regiunea mai puțin dezvoltată, prin investiții integrate și 
complementare conform reglementărilor europene și naționale (implementare CAF, 
planificare strategică instituțională, sistem informatic pentru arhiva electronică). 
 
Rezultatele proiectului vizează: elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați 
pentru perioada 2020-2028; elaborarea Planului Strategic Instituțional pentru perioada 
2020-2023 și a procedurilor operaționale și de sistem pentru aplicarea acestuia; 
implementarea CAF, ca instrument de management al calității și performanței, la nivelul 
Consiliului Județean Galați și a 5 instituții subordonate implicate în proiect; implementarea 
unui sistem informatic creat și implementat pentru digitalizarea proceselor de administrare 
a documentelor; instruirea în domenii specifice și certificate a circa 150 de persoane din 
Consiliul Județean Galați și 5 instituții subordonate; realizarea unui proces de 
retrodigitalizare a documentelor din arhivă și administrarea electronică a documentelor din 
arhivă. 
 
Planul Strategic Instituțional este un document de management și de programare bugetară 
internă a unei instituții pe termen mediu și vizează utilizarea eficientă a resurselor 
financiare având la bază obiective, programe, rezultate, indicatori.   
 
Necesitatea elaborării și implementării unui plan strategic instituțional a avut la bază 
următoarele argumente: eficientizarea și eficacitatea instituțională; managementul orientat 
pe obiective și pe rezultate; utilizarea eficientă a resurselor financiare (obiective, rezultate, 
indicatori); responsabilizarea personalului instituției; comunicarea la nivelul instituției; 
transparența și claritatea la nivelul instituției.  
 
Astfel, în cadrul proiectului a fost încheiat contractul nr. 8.506/26.07.2019 având ca obiect 
prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea Planului Strategic Instituțional, 
perioada de derulare a activității fiind octombrie 2019 – aprilie 2020. 
 
În data de 16 aprilie 2020 a fost finalizată procedura de elaborare a Planului Strategic 
Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru perioada 2020-2023. 
 



Beraru Mariana/                                                                                                   Director Executiv –                                                                                                                                        Beraru Mariana/             Camelia Epure                                                                                                                                                                              
1 ex/16.04.2020                                                                                                                                             Camelia Epure       

 

De asemenea, contractul de finanțare nr. 312/28.01.2019, prevede în Anexa IV 
„Prefinanțarea, rambursarea și plata cheltuielilor”, art. 4, alin. 4 faptul că „În funcție de 
natura cheltuielilor, tipurile de documente justificative care să ateste atingerea obiectivelor 
proiectului, în funcție de specificul acestuia care vor fi transmise, în copie conform cu 
originalul, dar fără a se limita la acestea, pot fi: [...] documentele de aprobare a studiilor, 
analizelor și ghidurilor realizate prin proiect”.  
 
În plus, în Anexa VII „Măsuri de informare și comunicare”, alin. 8 se prevede faptul că 
„Beneficiarul trebuie să respecte următoarele cerințe minime de informare și comunicare: 
[…] publicarea pe site-ul web al beneficiarului a tuturor livrabilelor (studii, strategii, analize, 
ghiduri, etc.) realizate în cadrul proiectelor finanțate prin POCA și transmiterea către AM 
POCA”.  
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului 
Județean Galați pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate 
administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele expuse, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 

 
Costel FOTEA        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 4744/ 16.04.2020 

 
 
 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului 
Strategic Instituțional al Consiliului Județean Galați pentru perioada 2020-2023 
elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții 

integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291 
 
 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Planului Strategic Instituțional al Consiliului 
Județean Galați pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate 
administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Contractului de Finanțare nr. 
312/28.01.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 
Județul Galați privind acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCA pentru 
implementarea proiectului cu titlul „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate 
și complementare - CARIC”, cod SIPOCA 535/cod MySMIS 126291. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, Consiliul Județean Galați exercită 
atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, conform prevederilor art. 173 
alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. De asemenea, potrivit art. 173, alin. (3), lit. d) din același act normativ 
Consiliul Județean adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-
socială a județului și dispune, aprobă și urmărește măsurile necesare pentru realizarea 
acestora. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic Instituțional al 
Consiliului Județean Galați pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului 
„Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, 
SMIS 126291 îndeplineşte condiţiile de legalitate.  
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