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HOTǍRÂREA Nr. 113
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţului Galaţi în vederea
implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” pentru anul 2016
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Cornel Hamza
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.388/15.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe,
strategii, studii şi prognoză economico-socială şi cel al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi
europeană din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere termenii de referinţă pentru Apelul pentru propuneri de proiecte
COMM/B/BC/GO/Ares(2015)4003631;
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 5.200 Euro (echivalent în lei) din fondul de
cofinanţare al Consiliului Judeţului Galaţi, pentru implementarea proiectului „Centrul Europe
Direct Galaţi”.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 4.680 Euro (echivalent în lei), reprezentând ultima tranşă
a proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” din fondul de cofinanţare al Consiliului Judeţului
Galaţi, în vederea finalizării acestuia.
(3) Se aprobă alocarea de către Consiliul Judeţului Galaţi a cheltuielilor neeligibile
aferente implementării proiectului „Centrul Europe Direct Galaţi” precum şi a cheltuielilor
suplimentare (conexe) rezultate din depăşirea valorilor prevăzute în bugetul proiectului.
(4) Se va urmări reîntregirea fondului de cofinanţare al Consiliului Judeţului Galaţi, odată
cu virarea ultimei tranşe pentru acest proiect, după aprobarea raportului final tehnic şi financiar al
proiectului.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei
Economie şi Finanţe şi Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică
şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae DOBROVICI-BACALBAŞA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Epure Camelia/
Epure Camelia/
1 ex./6.10.2015

Director Executiv –
Laura-Delia Angheluţă

HOTǍRÂREA Nr. 114
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea protocolului de colaborare dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţului Galaţi şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în cadrul proiectelor finanţate prin
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 –
2013
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Cornel Hamza
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.039/21.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană,
regională şi europeană, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi
rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice şi al Comisiei
de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului
Judeţului Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa 3 „Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar”;
Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1146/331/04.12.2013 aferent
proiectului “Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”,
Cod SMIS 48418;
Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1187/321/6.12.2013 aferent
proiectului “ Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate”, Cod SMIS
48453;
Având în vedere Contractul de finanţare nr. 1748/321/04.02.2014 aferent
proiectului “e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”, Cod SMIS 48400;
Având în vedere Protocolul de colaborare dintre Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi Ministerul pentru Societatea Informaţională înregistrat cu nr.
ANAF/A-PRS 1873/23.06.2015 şi MSI /1837/23.06.2015;
Având în vedere Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 1919/20.07.2015 privind stabilirea modelului-cadru al protocolului de colaborare în
vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi
consiliile judeţene;
Având în vedere adresa nr. 8039/19.10.2015 de la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Galaţi;
Având în vedere Ordinul nr. 2875/13.10.2015 al Ministerului Finanţelor Publice
pentru aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice;
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Având în vedere art. 91, alin. (5) lit. a) pct. 14 şi alin. (6), lit. a) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă colaborarea dintre judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului
Galaţi şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Galaţi în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007 – 2013, respectiv:
- ”Servicii publice electronice pentru o administraţie eficientă în judeţul Galaţi”, Cod
SMIS 48418;
- “e-Galaţi, servicii publice pentru cetăţeni”, Cod SMIS 48400;
- “Administraţie pentru cetăţeni – servicii eficiente şi de calitate”, Cod SMIS 48453.
(2) Se aprobă protocolul de colaborare anexat la prezenta hotărâre.
(3) Se împuterniceşte domnul Cornel Hamza, Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţului Galaţi cu semnarea protocolului de colaborare.
(4) Se desemnează domnul Sergiu Făinara, consilier în cadrul Direcţiei de
Economie şi Finanţe – Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date, să
asigure îndeplinirea şi respectarea condiţiilor tehnice de derulare a protocolului de
colaborare.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Dezvoltare Regională,
Direcţiei de Economie şi Finanţe – Compartimentul de informatizare şi gestiune date,
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Ministerului pentru Societatea
Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae DOBROVICI-BACALBAŞA

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Daniela Puşcaş/
Daniela Puşcaş/
1 ex./19.10.2015

Director Executiv –
Laura-Delia Angheluţă
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ANEXA
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE
FISCALĂ
Nr……… /………….2015

CONSILIUL JUDEŢULUI………………
Nr……… /………….2015

PROTOCOL DE COLABORARE
În temeiul următoarelor prevederi legale:
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare,
Prevederile art. 11, art. 60, 61, şi 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,
Prevederile art. 7, litera A, pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare,
Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2875/13.10.2009 pentru
aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice,
Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 551/24.04.2003 pentru
aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului – ”Transparenţa
informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante” al cărţii I din Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
Prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată,
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1259/2001 privind aprobarea Normelor
tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică,
Prevederile Ordinului comun M.A.I. nr. 279/M.F.P. nr. 1736/2012 privind
aprobarea modelului cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de
informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei
publice locale, publicat în Monitorul Oficial nr. 32/15.01.2013,
Prevederile art. 2.3 paragraful 6 din Protocolul de colaborare dintre ANAF şi
MSI înregistrat cu nr. ANAF/A_PRS 1873/23.06.2015 şi MSI/1837/23. 06.2015.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Administraţia Finanţelor Publice
Judeţene,
cu
sediul……………………………,
reprezentată
prin
domnul………………………………, în calitate de şef administraţie,
şi
Consiliul Judeţean, cu sediul în ………………………………., reprezentat prin
domnul
……………………………………………………..
în
calitate
de
…………………………………..
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denumite în continuare PĂRŢI, au convenit la încheierea prezentului Protocol
Art. 1. Obiectul Protocolului
Obiectul Protocolului îl reprezintă cooperarea între instituţii publice, prin
schimbul de informaţii, în scopul:
a) creşterii nivelului de colectare a taxelor şi impozitelor la bugetul general
consolidat al statului;
b) prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale;
c) implementării şi atingerii obiectivelor proiectelor finanţate în cadrul operaţiunii
3.2.1. ”Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.
Art. 2. Obligaţiile părţilor
În termen de maxim 30 de zile de la data semnării prezentului Protocol părţile
vor stabili şi vor semna Procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna
la nivelul structurilor tehnice ale celor două instituţii şi va conţine toate detaliile privind
modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric şi
procedural.
În îndeplinirea obiectivelor prezentului Protocol, cele două părţi semnatare au
obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
2.1 Obligaţiile Consiliilor Judeţene:
2.1.1 Consiliul Judeţean va transmite ANAF datele înregistrate în Registrul
Agricol Electronic.
2.1.2 Consiliul Judeţean
a) va respecta prevederile legale referitoare la protecţia datelor personale şi a
informaţiilor fiscale, prin utilizarea informaţiilor furnizate de către ANAF numai în
scopurile prevăzute de lege;
b) va respecta procedura şi normele de conectare la reţea şi la serviciile
oferite de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, stabilite de către
ANAF şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
c) va asigura cunoaşterea şi respectarea de către personalul desemnat al
consiliului judeţean a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
2875/13.10.2009 privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice (anexa nr. 1 la protocol), inclusiv însuşirea şi respectarea
prevederilor referitoare la utilizarea suporturilor (externe) de certificate digitale;
d) va colabora cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea asigurării
canalului securizat pentru accesul personalului desemnat al consiliilor judeţene, la
Sistemul Informatic al Ministerului Finanţelor Publice.
2.2 Obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
2.2.1 ANAF va respecta prevederile legale referitoare la protecţia datelor
personale şi a informaţiilor fiscale, prin utilizarea informaţiilor din bazele de date ale
Consiliului Judeţean numai în scopurile prevăzute de lege.
2.2.2 ANAF va asigura accesul la informaţii, în forma dematerializată,
personalului Consiliului judeţean desemnat în acest scop, în cadrul serviciului oferit
de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, la informaţiile prevăzute în
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anexa tehnică la Protocolul dintre ANAF şi MSI înregistrat cu nr. ANAF/A_PRS
1873/23.06.2015 şi MSI/1837/23. 06.2015.
2.2.3 Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală:
a) asigură personalului consiliului judeţean asistenţa tehnică necesară operării
în serviciille oferite de sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice de
instruire a personalului şi de soluţionare a incidenţelor în sistemul informatic;
b) colaborează cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea aigurării
accesului securizat al personalului desemnat al consiliilor judeţene, la Sistemul
Informatic al Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 3 Modalităţi de realizare a schimbului de informaţii
3.1 Schimbul de informaţii între părţi se va realiza cu respectarea legislaţiei în
vigoare, conform procedurii de lucru comună.
3.2 Schimbul de informaţii stabilit prin acest protocol se va realiza prin
mecanisme securizate, cu drept de citire pentru ambele părţi.
3.3 Formatul datelor transmise şi periodicitatea actualizării se stabilesc de
comun acord prin procedura de lucru comună.
Art. 4 Dispoziţii finale
4.1 Datele şi informaţiile furnizate de părţi sunt confidenţiale, se utilizează şi
se păstrează conform prevederilor legale şi normelor interne în vigoare.
4.2 Părţile vor coopera permanent în vederea adoptării unor puncte de vedere
comune pentru eleborarea de noi acte normative sau modificarea celor în vigoare ce
reglementează domeniul fiscal, cât şi pentru perfecţionarea cooperării.
4.3 Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Protocol de către una
dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea prezentului Protocol, cu o
notificare prealabilă din partea acesteia cu minim 15 zile înainte.
4.4 Prezentul Protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris
al ambelor părţi, prin act adiţional, care va deveni parte integrantă a prezentului
Protocol.
4.5 Partea care are inţiativa modificării şi/sau completării Protocolului va
transmite celeilalte părţi, spre analiză, propunerile sale motivate.
4.6 Anexa nr.1 la Protocol face parte integrantă din acesta.
4.7 Prezentul Protocol intră în vigoare de la data semnării de către ultima
parte.
4.8 Prezentul Protocol este valabil pe o perioadă nedeterminată, începând cu
data semnării acestuia de către ambele părţi.
Prezentul Protocol s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte.
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE
ADMINISTRARE FISCALĂ
p. PREŞEDINTE
Şef administraţie

CONSILIUL JUDEŢULUI…………………
REPREZENTANT
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ANEXA 1 LA PROTOCOL
ORDIN nr. 2875
pentru aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea sistemului informatic
din cadrul Ministerului Finanţelor Publice
Ministrul Finanţelor Publice,
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
emite prezentul ordin:
Art. 1. Se aprobă instrucţiunile privind utilizarea sistemului informatic din
cadrul Ministerului Finanaţelor Publice, prevăzute în Anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. 2. Responsabilitatea aplicării prezentului ordin revine tuturor salariaţilor
din aparatul central al Ministerului Finanţelor Publice şi din instituţiile publice
subordonate, funcţionari publici sau personal contractual.
Art. 3. Compartimentele aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice şi
din instituţiile publice subordonate pot elabora norme proprii mai stricte pentru
utilizarea sistemului în conformitate cu aceste instrucţiuni şi cu procedurile proprii.
Bucureşti: 13.10.2009
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,
Gheorghe POGEA

ANEXĂ
Instrucţiunile privind utilizarea sistemului informatic din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prezentele instrucţiuni sunt elaborate în scopul asigurării securităţii
informaţiilor în format electronic, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumit în
continuare MFP, şi stabilesc regului privind protejarea sistemului informatic al
ministerului, conform legislaţiei române în vigoare, precum şi Convenţiilor
Internaţionale şi Reglementărilor comnitare semnate de România sau în care
România este parte (în acest sens Standardul ISO/IEC 1779 adus la zi la ISO/IEC
27002:2005, fiind considerat ca principal ghid pentru domeniul securităţii
informaţionale.
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Art. 2. În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii de mai jos au următoarele
definiţii:
a) administrator de reţea: persoană calificată în domeniul tehnologiei informaţiei,
desemnată să gestioneze utilizatorii finali, resursele hardware şi software şi modul de
acces la resursele reţelei de date;
b) blocare acces staţie de lucru: set de comenzi specific staţiei de lucru care permite
interzicerea imediată a accesului de la tastatură la staţia de lucru;
c) dispozitiv wireless: echipament de tehnică de calcul şi comunicaţii care poate
asigura conectarea la reţele de comunicaţii prin unde radio;
d) echipamente periferice: imprimatele, scanerele, multifuncţionalele, unităţile mobile
disc flexibil, unităţile mobil hard disc, modemurile;
e) fişier multimedia: fişier având o organizare internă dedicată stocării unei combinaţii
de formate text, audio, fotografie, animaţie, film şi conţinut interactiv;
f) medii/suporturi externe de stocare a datelor: bandă magnetică, disc fix, dischetă,
casetă, CD-ROM/RW, DVD-ROM/RW, chei USB flash/stick, HDD extern portabil;
g) nume utilizator (user name): cod alfanumeric atribuit unei persoane ce urmează să
acceseze resurse ale sistemului informatic;
h) parolă de acces (password): cod (şir de caractere) primit odată cu staţia/aplicaţia,
folosit pentru accesarea resurselor. Parola trebuie schimbată de utilizator de la prima
folosire, astfel încât să nu fie cunoscută decât de acesta;
i) patch cord: cablul de reţea care face legătura între staţie şi priza de reţea montată
pe perete;
j) proprietar al drepturilor asupra informaţiilor: persoane angajată sau numită într-o
funcţie publică în cadrul MFP care are responsabilitatea stabilirii şi urmăririi regulilor
de utilizare şi gestionare a datelor stocate sau prelucrate printr-un serviciu informatic
precum şi de stabilire a condiţiilor de schimb de informaţii cu alte organizaţii;
k) resursele sistemului informatic: echipamentele de tehnologia informaţiei (servere,
staţii de lucru, imprimante, scanere etc.), reţelele de comunicaţii de date LAN, MAN,
WAN, alte componente şi instalaţii (climatizare, alimentare cu energie, stingere
incendiu, control acces fizic etc.), mediile de stocare a datelor, software-ul de bază,
aplicaţiile informatice, programele utilitare, datele, bazele de date, fişierele, sistemele
de protecţie a datelor, personalul ce exploatează şi întreţine resursele sistemului
informatic, documentaţiile de proiectare, documentaţiile de exploatare etc.,
procedurile de lucru, planurile de continuitate, teoriile ce stau la baza algoritmilor de
prelucrare etc.;
l) responsabil cu alimentarea electrică: Direcţia Generală de Investiţii, Achiziţii
Publice şi Servicii Interne şi compartimentele din instituţiile publice subordonate
aflate în coordonarea sa metodologică;
m) responsabil cu întreţinerea echipamentelor TIC: Direcţia Generală a Tehnologiei
Informaţiei şi compartimentele din instituţiile publice subordonate aflate în
coordonarea sa metodologică, denumită în continuare DGTI;
n) reţea de date/reţea de comunicaţii de date: subansamblu al sistemului informatic
format din patch cord-uri, prize de reţea, cablaj structurat, echipamente de
comunicaţii, protocoale de comunicaţii şi software pentru administrarea
comunicaţiilor. Reţeaua de date are rolul de a oferi suport hardware şi software
pentru interconectarea staţiilor de lucru, serverelor, imprimantelor etc. şi pentru acces
la serviciile informatice, inclusiv la poştă electronică şi Internet;
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o) serviciu informatic: unul sau mai multe subsisteme ale sistemului informatic care
permit desfăşurarea unui proces de lucru în cadrul organizaţiei;
p) sistemul de management al identităţii <Mgmtld>: sistem centralizat de autentificare
a utilizatorilor şi management al drepturilor de acces ale utilizatorilor la resursele
sistemului informatic;
q) sistem informatic: ansamblul de elemente care asigură introducerea, prelucrarea,
stocarea, transmiterea şi extragerea datelor pe cale electronică constituit în scopul
oferirii de servicii informatice;
r) staţie de lucru: ansamblul format din calculator şi echipamentele periferice destinat
realizării sarcinilor de serviciu, conectat sau nu la reţeaua de date a MFP şi care are
sau nu acces la alte resurse ale sistemului informatic;
s) staţie de lucru mobilă/staţie mobilă: laptop, tabletă electronică, asistent personal
electronic (PDA), agendă electronică, telefon mobil inteligent;
t) UPS: sursa neîntreruptibilă de tensiune, asigură alimentarea cu energie electrică a
consumatorilor, un timp limitat, în cazul lipsei tensiunii în reţeaua publică;
u) utilizatorul final/responsabil staţie de lucru: persoana angajată sau numită într-o
funcţie publică în cadrul MFP, care a primit dreptul de acces la staţia de lucru şi
drepturi de utilizare a resurselor sistemului informatic.
CAPITOLUL II
REGULUI DE UTILIZARE A STAŢIEI DE LUCRU
Secţiunea 1: Întreţinerea şi urmărirea stării de funcţionare a staţiei de lucru
Art. 3. Staţia de lucru se utilizează în conformitate cu instrucţiunile specifice
primite de responsabilul staţiei de lucru odată cu echipamentul;
Art. 4. Pentru a asigura buna funcţionare a staţiei, responsabilul staţiei de
lucru are următoarele îndatoriri:
a) să verifice că în exterior, pe carcasa staţiei de lucru, este marcat numele instituţiei
şi numărul de inventar şi să păstreze copia fişei de inventar a staţiei de lucru precum
şi a celorlalte echipamente de calcul aflate în inventarul său;
b) să amplaseze staţia astfel încât să poată fi utilizată cu uşurinţă şi totodată ferită de
lovirea accidentală, de şocuri şi vibraţii, ferită de acţiunea directă a razelor solare,
ferită de praf, fum, ploaie şi umezeală;
c) să pozeze cablurile astfel încât să nu împiedice circulaţia personalului;
d) să poziţioneze staţia în aşa fel încât cablurile să fie protejate;
e) să se asigure că alimentarea staţiei de lucru se face din prizele de alimentare
special destinate pentru aceasta sau din UPS;
f) să nu folosească, pe cât posibil, pentru alimentarea staţiei de lucru, prelungitoare;
g) dacă este necesară folosirea unui prelungitor acesta trebuie să suporte curentul
absorbit de staţie;
h) să verifice zilnic starea prizelor electrice, a cablurilor de alimentare şi a
prelungitoarelor (dacă apar deformare mecanică, încălzire excesivă sau alte
asemenea probleme care pot periclita alimentarea în parametrii nominali cu energie
electrică a staţiei de lucru sau reprezintă pericol de incendiu sau electrocutare);
i) să nu folosească prizele şi prelungitoarele de alimentare pentru staţia de lucru la
alimentarea altor consumatori: aparate de aer condiţionat, fierbătoare, frigidere,
aspiratoare, etc.;
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j) să deconecteze staţia de lucru de la prizele de alimentare în cazul în care cordonul
de alimentare s-a deteriorat, în echipament s-a scurs lichid, echipamentul a fost
expus la apă sau la ploaie, din echipament iese fum;
k) să deconecteze staţia de lucru de la prizele de alimentare în cazul în care nu este
folosită pe o perioadă mai îndelungată: sfârşit de săptămână, sărbători, concediu,
etc.;
l) să verifice că patch cordul nu trece pe lângă cabluri de alimentare electrică, surse
de căldură şi că nu intersectează locuri de trecere pentru personal;
m) dacă există echipamente periferice, să le urmărească funcţionarea şi să cunoască
semnalele de avertizare în caz de funcţionare incorectă a acestora;
n) dacă există unităţi disc flexibil, CD sau DVD, să utilizeze discuri curate, fără urme
de deteriorare mecanică, să utilizeze butoanele de deschidere a unităţii disc flexibil,
CD sau DVD şi să nu forţeze suportul disc flexibil, CD, DVD prin împingere sau
tragere;
o) să sesizeze de urgenâă defectele observate, în funcţie de specificul defecţiunii
responsabilului cu alimentarea electrică sau punctul de contact Help desk;
p) să nu deterioreze sigiliul staţiei de lucru, să nu deterioreze sau să distrugă
etichetele aplicate pe echipamente;
q) să sprijine personalul abilitat pentru remedierea defecţiunilor furnizând informaţiile
privind anomaliile de funcţionare observate;
r) să folosească medii/suporturi externe de stocare a datelor numai dacă are
permisiunea şi programul antivirus este activ şi actualizat la zi.
Art. 5. responsabilul staţiei de lucru trebuie să protejeze staţia de lucru,
următoarele activităţi fiind interzise:
a) să realizeze conexiuni între echipamentele de calcul, altele decât cele realizate de
administratorul de reţea şi responsabilul cu întreţinerea ehipamentelor TIO;
b) să schimbe prizele de reţea;
c) să schimbe echipamentele periferice;
d) să înlocuiască monitorul, mouse-ul sau tastatura;
e) să apropie staţia de surse de încălzire la o distanţă mai mica de 1 m;
f) să obtureze sistemul de ventilaţie al staţiei de lucru;
g) să menţină staţia în funcţiune la temperaturi ale mediului ambiant mai mari de 35
grade Celsius;
h) să utilizeze în apropierea staţiei substanţe chimice corosive, toxice sau
inflamabile;
i) să utilizeze staţia cu mâinile ude sau murdare;
j) să lovească staţia sau să o supună şocurilor sau vibraţiilor;
k) să depoziteze obiecte pe echipamente sau pe cabluri;
l) să mănânce, să bea la o distanţă mai mică de 1 m de staţie sau să fumeze în
încăperea în care se află staţia.
Secţiunea a 2-a: Politica de utilizare a informaţiilor din MFP
Art. 6. Informaţiile stocate în sistemul informatic, precum şi informaţiile privind
sistemul informatic şi resursele acestuia, inclusiv configurarea, organizarea,
dezvoltarea şi exploatarea sa, sunt proprietatea MFP, utilizatorul neavând dreptul de
a pretinde asigurarea confidenţialităţii sau intimităţii sub pretextul caracterului
personal al datelor.
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Art. 7. Resursele informatice ale MFP se vor utiliza numai în scopul îndeplinirii
sarcinilor de serviciu.
Art. 8. Toate informaţiile din sistemul informatic al MFP pot fi interceptate,
monitorizate, controlate, analizate şi arhivate de administratorii de reţea numai în
conformitate cu sarcinile de serviciu.
Art. 9. Lucrările cu caracter personal se pot efectua folosind resursele MFP
numai cu acordul conducerii direcţiei în care uitlizatorul îşi desfăşoară activitatea.
Art. 10. Nu se vor stoca sau prelucra, în sistemul informatic al MFP, informaţii
care nu au legătură cu sarcinile de serviciu.
Art. 11. Ulitizatorii sunt obligaţi să respecte măsurile prevăzute în Anexa nr.1
”Securitatea sistemelor informatice şi a comunicaţiilor de date” la prezentele
instrucţiuni.
Secţiunea a 3-a: Accesul la serviciile staţiei de lucru şi ale sistemului informatic
Art. 12. Dreptul de acces la staţie şi/sau la sistemul informatic îl are numai
persoana nominalizată drept utilizator final.
Art. 13. Administratorii de reţea au acces la staţia de lucru a unui utilizator ca
urmare a solicitării utilizatorului, sau cu ocazia desfăşurării activităţii de mentenanţă,
sau în alte situaţii abrobate de conducerea MFP sau a direcţiei, după caz.
Art. 14. Drepturile de acces la informaţiile de pe serverele din reţea se vor
acorda de către DGTI conform regulilor stabilite de proprietarul drepturilor asupra
informaţiilor, în baza unei cereri scrise a conducătorului direcţiei solicitantului şi
aprobate de proprietarul asupra informaţiilor.
Art. 15. Proprietarul drepturilor asupra informaţiilor stabileşte scopul şi
drepturile de utilizare a informaţiilor şi serviciilor informatice, precum şi regulile de
protejare şi manipulare a informaţiilor .
Art. 16. Proprietarul drepturilor asupra informaţiilor stabileşte împreună cu
DGTI controale adecvate pentru a detecta eventuale încălcări ale regulilor de
protejare şi manipulare a informaţiilor.
Art. 17. Utilizatorilor le este interzis să acceseze date la care nu au drept de
acces.
Art. 18. Accesul la staţie se va face utilizând un nume utilizator (user name) şi
o parolă de acces (password), care vor fi cunoscute numai de responsabilul staţiei.
Art. 19. Responsabilul de staţie nu trebuie să permită accesul altor utilizatori
la staţia de care răspunde.
Art. 20. Drepturile de acces la nivel de staţie vor fi permise utilizatorului numai
de tip limitat, nu şi drepturi de administrare.
Art. 21. Accesul de tip ”administator” la nivel de staţie se va face numai de
către administratorul de reţea autorizat, care trebuie să cunoască parola adecvată.
Art. 22. Utilizatorii sunt obligaţi să respecte „Procedura pentru asigurarea
accesului autorizat la staţiile de lucru şi la aplicaţiile informatice centralizate în
Intranetul MFP”, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni.
Art. 23. În reţeaua de date a MFP pot fi conectate numai echipamentele
proprietatea MFP, configurate de administratorul de reţea.
Art. 24. Este interzisă conectarea în reţeaua de date a MFP de echipamente
care nu sunt proprietatea MFP (exemplu: dispozitive wireless de conectare directă la
InterNet).
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Art. 25. Este interzisă conectarea în reţeaua de date a MFP de echipamente
care nu au fost configurate de administratorul de reţea.
Secţiunea a 4-a: Parola de acces
Art. 26. Parola de acces este proprietatea personală a utilizatorului final, care
va fi obligat să respecte următoarele reguli:
a) nu va afişa parola de acces prin scriere/tipărire pe hârtie sau post-it sau alte
asemenea suporturi;
b) nu va transmite parola de acces la alte persoane, inclusiv colegilor de birou chiar
dacă aceştia se oferă să-l ajute în utilizarea staţiei de lucru;
c) înainte de plecarea din sediu pentru perioade mai mari de timp (delegaţii, concedii,
etc.) va pune la dispoziţia colegilor săi datele care le-ar putea fi necesare pentru
buna desfăţurare a activităţii, astfel încât aceştia să nu aibă nevoie ulterior de
parola de acces;
d) dacă trebuie să lucreze pe o altă staţie decât pe cea pentru care este responsabil,
el va folosi propriul nume de utilizator (user name) şi parola de acces (password)
proprie, pentru a accesa această staţie, dacă această este într-un domeniu; în caz
contrar, administratorul de reţea va crea un nou cont, pentru acel utilizator;
e) nu va încerca să anuleze parolele de acces pentru BIOS, dacă acestea există;
f) asigură protejarea accesului la date prin blocarea staţiei de lucru ori de câte ori
este obligat să se deplaseze de lângă aceasta;
g) utilizatorul final este singurul răspunzător de confidenţialitatea parolei de acces,
aceasta fiind mijlocul de autentificare şi prima barieră în cazul unei tentative de
acces neautorizat la resurse.
Secţiunea a 5-a: Securitatea şi protecţia software-ului şi a informaţiilor
de pe staţia de lucru
Art. 27. Utilizatorul trebuie să cunoască modul de operare/utilizare,
pornire/oprire al staţiei de lucru, precum şi modul de utilizare al aplicaţiilor necesare
desfăşurării activităţilor curente din cadrul direcţiei în care activează.
Art. 28. Instalarea oricărui program pe staţiile de lucru şi serverele MFP se
efectuează numai de către personalul autorizat al DGTI. Utilizatorul final nu are
dreptul să instaleze nici o aplicaţie, utilitar, program sau alt tip de software şi nici să
actualizeze versiuni ale acestora.
Art. 29. Întreţinerea, refacerea, reinstalarea, depanarea software sau/şi
hardware în vederea funcţionării corecte a sistemului de operare şi a aplicaţiilor se va
face numai de către persoanele autorizate în acest sens, respectiv de către
personalul DGTI.
Art. 30. În cazul în care este necesară instalarea unui produs software pentru
evaluare, testare sau pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, utilizatorul se va
adresa DGTI printr-o cerere avizată de către superiorul ierarhic, prezentând sarcina
de serviciu care motivează această necesitate.
Art. 31. Este interzisă rularea pe echipamentele de calcul şi telecomunicaţii
ale MFP a oricărei aplicaţii, utilitar, program sau alt tip de software dobândit în nume
propriu.
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Art. 32. Introducerea prin instalare, compilare, copiere, descărcare de cod
neautorizat pe componentele sistemului informatic al MFP este interzisă. Numai
programele care beneficiază de o licenţă validă şi aprobate de MFP pot fi instalate pe
echipamentele de calcul şi telecomunicaţii ale MFP. Această regulă se aplică inclusiv
descărcării de programe de pe serviciile publice.
Art. 33. Detectarea programelor neautorizate sau modificărilor neautorizate
ale programelor sau ale parametrilor sistemelor pot face obiectul unei investigaţii
oficiale.
Art. 34. Pentru protecţia împotriva atacurilor informatice este necesară
activarea aplicaţiei de tip firewall de pe staţiile de lucru.
Art. 35. În cazul suspiciunii de infectare informatică, utilizatorul final nu are
dreptul să acţioneze din proprie iniţiativă. El trebuie să oprească utilizarea
echipamentului în cauză, să îl lase în starea în care acesta se găseşte şi să
informeze punctul de contact Help desk al DGTI. Deparazitarea/ştergerea fişierelor
infectate detectate se va realiza de personalul de specialitate al DGTI.
Art. 36. Utilizatorul nu are voie să oprească sau să dezinstaleze programul de
protecţie antivirus şi nici să instaleze alte programe antivirus. Orice modificare se va
face numai cu acceptul DGTI.
Art. 37. Nu se vor utiliza medii/suporturi externe de stocare a datelor pentru
introducerea/salvarea de date şi nu se vor salva fişiere din Internet, dacă programul
de protecţie antivirus este oprit.
Art. 38. În cazul în care foloseşte programe fără înştiinţarea şi aprobarea
DGTI, utilizatorul este direct răspunzător de efectele produse de încălcarea Legii nr.
8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 39. Numai proprietarul drepturilor asupra informaţiilor poate autoriza
ieşirea datelor din birou sau din sediu sau transmiterea datelor înafara organizaţiei.
Art. 40. Înainte de predarea definitivă a staţiei de lucru, responsabilul acesteia
este obligat să salveze toate datele utile pe medii/suporturi externe de stocare a
datelor şi apoi să şteargă toate informaţiile de pe staţia de lucru care urmează a fi
predată.
Art. 41. Înainte de părăsirea definitivă a postului, utilizatorul este obligat să
predea toate mediile/suporturile externe de stocare a datelor, pe care s-au efectuat
salvări de informaţii utile, şefului său ierarhic.
Art. 42. În scopul prevenirii eventualelor neglijenţe sau a acţiunilor
răuvoitoare, în cazul reutilizării staţiilor de lucru sau în cazul casării acestora,
Serviciul sau Direcţia proprietară a datelor va comunica DGTI gradul de
confidenţialitate al informaţiilor stocate, hotărând după caz:
a) distrugerea fizică organizată: distrugerea controlată a hard-disk-urilor, a
suporturilor de stocare de date;
b) autorizarea reutilizării staţiilor de lucru după un control prealabil ştergerea sigură
a configuraţiilor, ştergerea sigură a datelor prin rescrierea repetată a suportului.
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CAPITOLUL III
ALTE DISPOZIŢII
Secţiunea 1: Reguli pentru stocarea şi transportul suporturilor externe de stocare a
datelor
Art. 43. Suporturile externe de stocare a datelor se inscripţionează de
utilizatorul staţiei de lucru cu numele instituţiei şi al compartimentului (direcţiei) care
le foloseşte.
Art. 44. Suporturile se manipulează astfel încât să fie ferite de praf, solvenţi,
umiditate, temperaturi peste 30°C, acţiunea directă a razelor solare, zgâriere, şocuri
mecanice şi termice, câmpuri electromagnetice puternice.
Art. 45. Depozitarea suporturilor trebuie făcută în locuri şi în condiţii care să
respecte indicaţiile furnizorilor suporţilor respectivi şi o securitate fizică
corespunzătoare.
Art. 46. Suporturile trebuie şterse înainte de a fi oferite spre reutilizare.
Ştergerea trebuie să fie sigură astfel încât să facă imposibilă reconstituirea
informaţiilor înregistrate anterior pe suporturile în cauză, chiar dacă aceste informaţii
nu mai sunt de actualitate.
Art. 47. Este interzisă utilizarea suporturilor externe de stocare a datelor
pentru copierea de fişiere, programe, date obţinute din surse nesigure (din afara
sistemului informatic al MFP, InterNet, prieteni cunoscuţi, etc.), pe staţia de lucru,
fără a fi verificaţi în prealabil cu programul antivirus instalat pe acesta.
Art. 48. Transportul suporturilor se asigură numai de persoane autorizate.
Suporturile conţinând informaţii sensibile nu pot fi furnizate în afara organizaţiei fără
autorizaţia proprietarului drepturilor asupra datelor respective; autorizaţia este
înregistrată pentru a servi drept dovadă la controlul de audit.
Art. 49. Transportul suporturilor se asigură astfel încât să se evite pierderea
sau furtul precum şi citirea sau copierea de către persoane neautorizate.
Art. 50. Suporturile care conţin informaţii sensibile vor fi casate prin:
incinerare, distrugere (zdrobire, tocare).
Secţiunea a 2-a: Reguli în caz de incidente sau defectări
Art. 51. Incidentele care afectază activitatea normală (violări de securitate,
ameninţări, vulnerabilităţi sau defectări) care ar putea avea impact asupra utilizării
resurselor din organizaţie, trebuie raportate conducerii direcţiei în cel mai scurt timp
posibil, aceasta urmând ca împreună cu DGTI şi/sau cu furnizorul respectiv de
servicii să decidă măsurile necesare remedierii lor.
Art. 52. Furtul sau vandalizarea staţiei de lucru, a suporturilor externe de
stocare a datelor, pierderea sau copierea neautorizată a suporturilor externe de
stocare a datelor precum şi orice alt incident privind staţia de lucru sau suporturle
externe de stocare a datelor trebuie comunicat imediat conducerii compartimentului
(direcţiei) care, în cel mai scurt timp posibil, trebuie să ia măsurile necesare pentru
recuperare, precum şi orice alte măsuri prevăzute de lege.
Art. 53. În funcţie de problemele ivite în funcţionarea sitemelor sau serviciilor,
remedierile vor fi făcute fie de DGTI, fie de către furnizori de servicii, cât mai repede
posibil.
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Art. 54. Orice întârziere în anunţarea vulnerabilităţilor suspectate poate fi
interpretată ca un potenţial abuz în utilizarea sistemului şi poate atrage, după sine
măsuri disciplinare.
Secţiunea a 3-a: Raportarea deranjamentelor hardware / software
Art. 55. La observarea unor deranjamente în funcţionarea corectă a resurselor
hardware / software, utilizatorul are următoarele obligaţii:
a) trebuie notat orice simptom al problemei şi orice mesaj care apare pe ecran:
b) trebuie izolat calculatorul faţă de reţea prin deconectarea patch cord-ului de la
priza de reţea, iar dacă este posibil, utilizarea sa trebuia oprită. Trebuie anunţată
imediat persoana de contact corespunzătoare. Dacă echipamentul trebuie
examinat, el trebuie deconectat de la orice reţea, inclusiv reţeaua electrică.
Mediile/suporturile externe de stocare a datelor nu vor fi transferate la alte
calculatoare;
c) personalul desemnat din cadrul DGTI şi/sau aparţinând furnizorului respectiv de
servicii, trebuie să se ocupe de refacerea sistemului.
Secţiunea a 4-a: Politica biroului curat şi a ecranului curat
Art. 56. Toţi utilizatorii din cadrul MFP trebuie să ia în considerare adoptarea
unei ”politici de birou curat” atât pentru documentele pe suport tip hârtie, cât şi pentru
medii/suporturi externe de stocare a datelor. De asemenea trebuie adoptată politica
”ecranului curat” pentru echipamentele de procesare a informaţiei în timpul sau în
afara orelor de lucru normale.
Art. 57. Această politică trebuie să ţină seama de clasificările de securitate a
informaţiei, precum şi de riscurile aferente.
Art. 58. Acolo unde se consideră necesar, documetele pe suport tip hârtie şi
mediile/ suporturile externe de stocare a datelor trebuie păstrate în dulapuri încuiate
şi/sau în alte tipuri de mobilier securizat, atunci când nu sunt folosite, mai ales în
afara programului de lucru.
Art. 59. În afara programului normal de lucru imprimantele şi scanerele trebuie
protejate faţă de accesul neautorizat.
Art. 60. Informaţiile confidenţiale sau clasificate, după ce sunt imprimate,
trebuie ridicate imediat din imprimantă.
Art. 61. Se va evita încărcarea inutilă a spaţiului rezervat pe staţia de lucru, pe
servere şi în sistemul de poştă electronică cu fişiere multimedia de mari dimensiuni şi
se va proceda la ştergerea periodică a informaţiilor perimate.
Secţiunea a 5-a: Reguli de utilizare a staţiilor mobile
Art. 62. Toate regulile de la Capitolul II privind utilizarea staţiei de lucru
precum şi dispoziţiile Capitolului III se aplică şi în cazul utilizării unei staţii mobile,
aceasta din urmă având funcţia de suport extern de stocare a informaţiilor.
Art. 63. Suplimentar, responsabilul staţiei mobile are următoarele îndatoriri:
a) să păstreze şi să transporte cu grijă echipamentul;
b) să verifice că pe echipament este marcat numele instituţiei şi nmărul de inventar şi
să păstreze copia fişei de inventar a echipamentului;
c) să cripteze datele folosind utilitarul instalat;
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d) să salveze datele pe medii externe de stocare a informaţiilor sau pe serverele de
fişiere şi să şteargă aceste date de pe echipament de îndată ce acestea şi-au
îndeplinit scopul de utilizare:
e) să se asigure că ecranul staţiei mobile este setat cu screen server cu pornire
automată (protejată cu parolă) la 3 minute de inactivitate;
f) după fiecare utilizare a echipamentului în afara reţelei de date a MFP şi înainte de
reconectarea acestuia în reţeaua de date a MFP să lanseze programul complet de
devirusare instalat.
Art. 62. Responsabilul staţiei mobile trebuie să protejeze echipamentul,
următoarele activităţi fiind interzise:
a) să lase echipamentul nesupravegheat sau să-l predea spre utilizare membrilor
familiei, unor rude, prieteni, cunoscuţi sau altor persoane neautorizate;
b) să stocheze timp îndelungat – mai mult de o lună – aceleaşi date pe echipament,
datele având îndeplinit scopul de utilizare;
c) să păstreze mediile/suporturile externe pe care s-au efectuat copiile de siguranţă
ale aplicaţiilor, datelor, programelor etc, în acelaşi loc cu echipamentul (ex. în geanta
de protecţie a echipamentului).
Secţiunea a 6-a: Măsuri disciplinare
Art. 63. (1) Încălcarea prezentelor instrucţiuni constituie abatere disciplinară şi
atrage răspunderea disciplinară, potrivit legii.
(2) Măsurile disciplinare pot include şi interzicerea accesului la resursele
sistemului informatic.
Art. 64. Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
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Anexa nr. 1 la Instrucţiuni
Securitatea sistemelor informatice
Procedurile de securitate ale sistemelor informatice se referă la securitatea fizică
hardware, software, de comunicaţii şi la securitatea datelor şi informaţiilor vehiculate
în cadrul acestor sisteme.
Secţiunea 1: Securitatea fizică
Art. 1. Măsurile pentru prevenirea ori împiedicarea atacurilor asupra
resurselor sistemului informatic sunt:
a) echipamentul informatic este distribuit nominal, pe bază de fişă de inventar,
salariaţilor din MFP;
b) uşile sunt încuiate la sfârşitul fiecărei zile şi numai personalul autorizat are acces
la echipamentele de tehnologia informaţiei şi telecomunicaţiilor;
c) staţiile de lucru mobile sunt încuiate în dulapuri la sfârşitul fiecărei zile şi numai
personalul autorizat are acces la aceste echipamente;
d) serverele funcţionează în camere tehnice special amenajate în zone protejate şi
numai personalul autorizat are acces la aceste echipamente;
e) accesul în instituţie se face numai pe bază de legitimaţie MFP;
f) vizitatorii trebuie însoţiţi pe parcursul vizitei lor în zonele protejate din instituţie;
g) Instituţia are asigurată pază 24 ore/zi, 7 zile / săptămână;
h) funcţionarii care au încetat raporturile de serviciu sau ale căror raporturi de
serviciu au fost suspendate nu mai au acces în sediul instituţiei decât în calitate de
vizitator;
i) admnistratorul de reţea înregistrază toţi vizitatorii la server iar informaţiile despre
vizitatori sunt păstrate cel puţin 2 ani;
j) conform legii 349/2002, pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului
produselor din tutun cu modificările şi completările ulterioare, fumatul este interzis
în spaţiile publice închise.
Secţiunea a 2-a: Securitatea hardware
Art. 2. Responsabilitatea administrării securităţii hardware-ului depinde de
echipamentele utilizate după cum urmează:
a) Fiecare utilizator este responsabil de staţia lui de lucru;
b) administratorul de reţea este responsabil de toate echipamentele aferente
serverelor deservite din camerele tehnice;
c) fiecare staţie de lucru trebuie inventariată şi etichetată;
d) toate echipamentele trebuie întreţinute conform instrucţiunilor furnizorului;
e) numai personalului autorizat i se permite efectuarea întreţinerii ori a reparaţiilor;
f) accesul la orice staţie de lucru trebuie limitat prin utilizarea de nume utilizator şi
parolă;
g) fiecare utilizator final este direct responsabil de gestionarea drepturilor de acces
pe staţia sa de lucru;
h) parola trebuie să fie sigură, secretă şi schimbată regulat;
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i) staţia altui utilizator final nu poate fi folosită decât daca există aprobare pe linie
ierarhică;
j) daca există riscul ca o persoană neautorizată să cunoască parola de acces la o
staţie de lucru, parola trebuie schimbată;
k) în cazul absenţei de la birou a utilizatorului final, acesta trebuie să blocheze, în
prealabil, accesul pe staţia sa de lucru;
l) ecranele staţiilor de lucru trebuie setate cu screen saver cu pornire automată
(protejat de parolă), cu excepţia cazurilor exprese în care superiorul ierarhic
dispune altfel;
m) în timpul nopţii, staţiile de lucru trebuie închise, exceptând cazurile în care există
ordin contrar, scris, al superiorului ierarhic.
Secţiunea a 3-a: Securitate software
Art. 3. Măsurile pentru diminuarea vulnerabilităţii sistemului informatic
accesat, al aplicaţiilor informatice precum şi pentru eficientizarea operaţiilor de lucru:
a) administratorul de reţea este responsabil de instalarea şi actualizarea tuturor
programelor software, pe toate staţiile de lucru din cadrul MFP conform licenţelor
deţinute;
b) administratorul de reţea va lua toate măsurile necesare de respingere a
descărcărilor de aplicaţii neautorizate;
c) administratorul de reţea este responsabil de instalarea şi actualizarea utilitarelor
anti-virus;
d) utilizatorul este responsabil de utilizarea software-ului instalat;
e) utilizatorilor le este interzisă modificarea configurării staţiei de lucru, sistemului de
operare, reţelei şi a serverului accesat;
f) utilizatorilor le este interzisă instalarea aplicaţiilor neautorizate;
g) în cazul staţiilor incluse în Active Directory instalarea aplicaţiilor, actualizarea
programelor, a sistemului de operare şi configurarea staţiei de lucru, este
controlată şi blocată prin politicile serverului de Domain Controller;
h) utilizatorii trebuie să respecte termenii licenţelor referitoare la drepturile de autor,
precum şi prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,
responsabilitatea în cazul încălcării acestei obligaţii revine utilizatorilor în cauză;
i) utilizatorilor finali le este interzisă îndepărtarea protecţiei anti-virus sau a oricăror
aplicaţii; numai administratorul de reţea are această atribuţie;
j) pentru protecţia sistemului de informaţie, se recomandă ca utilizatorii să nu
deschidă niciodată fişiere ataşate, recepţionate prin e-mail, provenind dintr-o sursă
suspectă; se recomandă de asemenea ştergerea acestor fişiere.
Secţiunea a 4-a: Securitatea comunicării
Art. 4. Securitatea comunicării se referă atât la securitatea comunicării interne
cât şi la securitatea comunicării externe: e-mail (poştă electronică) şi website. Astfel:
a) administratorul de reţea este responsabil de crearea şi menţinerea conturilor de
e-mail atât pe servere cât şi pe staţii, dar fiecare utilizator în parte este
responsabil de modul de utilizare şi de conţinutul propriului cont;
b) utilizatorii sistemului informatic din cadrul MFP nu trebuie să se conecteze la
reţele de comunicare neautorizate;
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c) utilizatorii trebuie sa utilizeze contul lor de e-mail numai în scopuri profesionale,
în interes de serviciu, servind în totalitate interesele MFP;
d) prin crearea şi trimiterea e-mail-urilor, salariaţii MFP îşi asumă personal
responsabilitatea conţinutului respectiv, iar orice opinie sau afirmaţie în numele
ministrului finanţelor publice, al ministerului sau al oricărei alte structuri din
aparatul propriu al MFP, se va face strict în urma unei autorizări scrise;
e) este obligatoriu ca utilizatorii să se asigure în privinţa identităţii corespondentului
lor înainte de a comunica orice informaţie sensibilă sau critică;
f) corespondenţa în scop de serviciu cu personalul insttuţiilor publice se va face
numai pe adresele de e-mail din ExtraNet-u! MFP sau, în lipsa acestora, pe
adresele de e-mail sau website oficiale ale instituţiilor respective:
g) în cazul corespondenţei prin reţelele publice (InterNet) se va ţine seama de faptul
că nu există garanţii privind asigurarea confidenţialităţii şi protecţiei
corespondenţei;
h) este interzisă transmiterea / retransmiterea de mesaje cu caracter vulgar,
injurios, defăimător sau pentru a hărţui persoana;
i) securitatea conturilor de e-mail pe staţii este asigurată de aplicaţii anti-virus;
j) este considerată ilegală utilizarea conexiunii internet a organizaţiei pentru alte
scopuri decât cele strict legate de îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
k) este Interzisă accesarea site-urilor rasiste, pornografice sau pedofile;
l) este interzisă încheierea de contracte online în numele MFP fără a fi autorizat în
acest sens;
m) este interzis a se face achiziţii online fără a fi autorizat în acest sens;
n) violarea politicilor MFP cu privire la utilizarea poştei electronice va fi comunicată
atât forurilor ierarhice superioare din cadrul direcţiei respective, cât şi celor din
Direcţia de Audit Public Intern şi poate fi soldată cu restricţionarea accesului la
resursele sistemului informatic dar şi cu alte sancţiuni disciplinare, aplicabile
conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Secţiunea a 5-a: Securitatea datelor şi a informaţiilor
Art. 5. Sistemul informatic MFP se bazează pe sistemele de procesare şi
stocare a datelor electronice; în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţilor
din cadrul MFP, precum şi a atingerii obiectivelor propuse, este esenţial ca aceste
sisteme să fie protejate împotriva utilizării, vehiculării şi păstrării în condiţii improprii şi
nesigure.
Art. 6. În acest sens, trebuie respectate prevederile Legii nr. 677/2001, pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
Art. 7. De asemenea, utilizatorii sistemului informatic din cadrul MFP trebuie
să ţină seama de următoarele aspecte:
a) administratorul este responsabil de securitatea sistemului informatic şi al circulaţiei
informaţiilor la nivel de reţea/servere din cadrul MFP, dar fiecare utilizator final din
MFP este responsabil atât pentru informaţiile de pe staţia sa de lucru, cât şi de
cele pe care le introduce pe servere prin aplicaţiile accesate;
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b) un utilizator final nu trebuie să citească, modifice, copieze sau să distrugă direct
sau indirect, date care nu îi aparţin; utilizatorul final trebuie să nu transmită aceste
date unui destinatar neautorizat;
c) dacă în cursul exercitării sarcinilor de serviciu utilizatorul final accesează
accidental informaţii asupra cărora nu are drept de acces va comunica superiorului
ierarhic asupra momentului exact când aceasta s-a întâmplat şi nu va divulga sau
propaga aceste informaţii;
d) în caz de suspiciuni în ceea ce priveşte compromiterea informaţiilor din baza de
date, utilizatorul final trebuie să comunice aceste suspiciuni superiorului ierarhic
precum şi DGTI printr-o cerere avizată de către superiorul ierarhic;
e) datele proprii de pe staţia de lucru trebuie salvate, utilizatorul final fiind obligat să
stabilească şi să execute periodic, de comun acord cu conducerea direcţiei
respective, un program de backup al acestora, pe medii de stocare externe staţiei;
f) mediile suporturile externe de stocare a datelor ce conţin informaţii trebuie
păstrate în seif, sau depuse sub cheie, în funcţie de confidenţialitatea şi
importanţa datelor respective; utilizatorul final va avea grijă ca mediile/suporturile
externe de stocare a datelor să nu se deterioreze şi să nu se piardă.
g) informaţiile aparţinând altor utilizatori, chiar atunci când acestea nu sunt protejate,
nu trebuie citite sau copiate;
h) scoaterea din uz a mediilor/suporturilor externe de stocare a datelor se face prin
ştergerea datelor şi distrugerea fizică a mediilor/suporturilor externe.
i) utilizatorii serviciului de poştă electronică din cadrul MFP trebuie să ia măsurile
necesare pentru protejarea datelor vehiculate prin acest serviciu informatic,
păstrând confidenţialitatea lor conform atribuţiilor de serviciu.
Art. 8. Dispoziţii suplimentare referitoare la incriminarea penală şi
supravegherea securităţii datelor, a securităţii sistemelor informatice şi a celor de
telecomunicaţii:
a) Pedepsirea abaterilor de la normele de securitate a datelor şi a sistemelor
electronice se face conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
b) Modul de utilizare a poştei informatice din domeniu! <mfinante.ro>, a mijloacelor
informatice şi a reţelelor poate fi auditat de Direcţia de Audit Public Intern. În acest
sens, trebuie facilitat accesul auditorilor la staţiile de lucru şi la servere.
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Anexa nr. 2 la Instrucţiuni
Procedura pentru asigurarea accesului autorizat la staţiile de lucru şi la
aplicaţiile informatice centralizate în Intranetul Ministerului Finanţelor Publice
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Prezenta procedură este stabilită în conformitate cu Politica MFP
privind asigurarea securităţii sistemului informatic, de telecomunicaţii şi de protecţie a
datelor şi informaţiilor.
Art. 2. Ţinând cont de faptul că fiecare utilizator este responsabil de staţia lui
de lucru, accesul la staţii trebuie limitat prin parolă (fiecare utilizator fiind direct
răspunzător de gestionarea drepturilor de acces pe staţia sa de lucru). În acest sens
se stabilesc următoarele reguli pentru alcătuirea şi utilizarea parolei:
a) utilizatorul trebuie să se asigure că parola este dificil de intuit;
b) parola este de tip complex: lungimea minimă trebuie să fie de 8 caractere
alfanumerice, dintre care minim 1 majusculă, minim 1 cifră şi nici un caracter
special (adică de tip .,:;!@#$%&*<>-_+=);
c) parola nu poate conţine elemente din nume, prenume, cod de identificare, marcă;
d) perioada maximă de valabilitate a parolei este de 31 de zile;
e) perioada minimă de valabilitate a parolei este de 15 zile;
f) numărul minim de parole memorate automat este 3;
g) numărul maxim de încercări nereuşite de înscriere a parolei este 5;
h) durata blocării accesului după depăşirea numărului maxim de încercări nereuşite
de înscriere a parolei: 30 minute;
i) parola nu se comunică nici unei alte persoane;
j) utilizatorul răspunde de utilizarea parolei.
CAPITOLUL II
Procedura aplicată în cazul personalului care nu utilizează Sistemul de
management al identităţii <Mgmtld>
Art. 3. Pentru salariaţii care nu utilizează sistemul de management al identităţii
<Mgmtld> accesul la staţiile de lucru este controlat de funcţiile de administrare a
conturilor utilizatorilor ale sistemelor de operare Windows. Pe măsură ce Sistemul de
management al identităţii <Mgmtld> va fi pus în funcţiune, numărul utilizatorilor
procedurii se va restrânge.
Art. 4. Contul utilizatorului pe staţia de lucru este un cod alfanumeric şi este
stabilit de către administratorul de reţea şi este public.
Art. 5. Reguli privind parola utilizatorului pe staţia de lucru;
a) fiecare utilizator este responsabil de staţia sa de lucru;
b) accesul la staţiile de lucru trebuie limitat prin utilizarea de parole;
c) parola trebuie ţinută secretă ori schimbată regulat;
d) administrarea parolei este responsabilitatea utilizatorului;
e) dacă există riscul ca o persoană neautorizată să cunoască parola de acces la
staţia de lucru, parola trebuie schimbată.
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Art. 6. Schimbarea parolei se face de către utilizator în oricare dintre
următoarele situaţii:
a) imediat după ce i-a fost comunicată de către o altă persoană;
b) imediat după preluarea staţiei de lucru;
c) la expirarea perioadei de valabilitate.
Schimbarea se face conform Regulilor de stabilire şi utilizare a parolei şi urmând
instrucţiunile pentru crearea şi modificarea parolei.
Art. 7. Schimbarea parolei se face, de asemenea, de către utilizator înainte de
expirarea perioadei de valabilitate dacă utilizatorul consideră că parola a devenit
cunoscută altei persoane. Utilizatorul trebuie să anunţe despre acest eveniment
conducerea direcţiei. Evenimentul trebuie să fie consemnat de către secretara
direcţiei în Jurnalul de evidenţă al incidentelor de acces la sistemul informatic
întreţinut în cadrul direcţiei. Schimbarea se face de către utilizator în conformitate cu
Regulile pentru stabilirea şi utilizarea parolei şi urmând instrucţiunile pentru crearea
şi modificarea parolei.
Art. 8. Schimbarea parolei se face, de asemenea, de către utilizator dacă a
depăşit numărul maxim de încercări nereuşite de înscriere a parolei (a uitat parola).
Utilizatorul trebuie să anunţe despre acest eveniment conducerea direcţiei.
Evenimentul trebuie să fie consemnat de către secretara direcţiei în Jurnalul de
evidenţă al incidentelor de acces ia sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei.
Apoi utilizatorul trebuie să apeleze la suportul tehnic furnizat de punctul de contact
Help desk.
Art. 9. Solicitarea de asistenţă pentru schimbarea parolei este consemnată de
personalul punctului de contact Help desk în Jurnalul de evidenţă a incidentelor in
sistemul informatic. Administratorul de reţea autorizat să trateze solicitarea
accesează staţia de lucru la nivel de «administrator» folosind parola adecvată,
generează o nouă parolă de acces pentru utilizator şi o comunică pe loc acestuia.
Accesul la staţia de lucru se face numai în prezenţa şi cu acordul utilizatorului staţiei
de lucru. Imediat ce i-a fost comunicată, utilizatorul schimbă parola, urmând
instrucţiunile pentru crearea şi modificarea parolei, astfel încât să o cunoască numai
el. Parola creată de utilizator trebuie să respecte Regulile pentru stabilirea şi
utilizarea parolei.
Art. 10. Ori de câte ori se părăseşte staţia de lucru se închide sesiunea de
lucru (aplicaţia) prin comanda “Log off” şi se blochează accesul la staţie prin
combinaţia de taste CTRL+ALT+DEL şi butonul Lock sau combinaţia de taste
Winkey (tasta Windows)+L..
Art. 11. Setarea cu screen saver cu pornire automată, protejat prin parolă se
face în panoul Display Properties/ Screen Saver al monitorului, bifând opţiunea On
resume, password protect, stabilind un timp de aşteptare până la pornirea automată
a screen saver-ului de 3-10 minute prin completarea câmpului wait minutes şi
punându-o în funcţiune cu comanda Apply.
CAPITOLUL III
Procedura aplicată în cazul personalului care utilizează Sistemul de
Management ai Identităţii <Mgmtld>
Art. 12. Sistemul de management al identităţii <Mgmtld> este un nou sistem
informatic, care este în curs de implementare şi urmează a fi generalizat la nivelul

HOTĂRÂREA NR. 114 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 22
MFP şi al instituţiilor subordonate. Are ca scop administrarea în mod centralizat a
accesului la toate aplicaţiile informatice şi posturile de lucru, folosind identificarea
sigură a persoanei şi un ansamblu de roluri stabilite de personalul îndreptăţit.
Art. 13. Accesul la staţiile de lucru se face diferenţiat, după cum utilizatorul
staţiei respective face parte sau nu din Active Directory <AD> (platforma software
dedicată administrării staţiilor de lucru care interacţionează cu funcţiile de
administrare a conturilor utilizatorilor sistemelor de operare Windows) astfel:
a) Cazul staţiilor ai căror utilizatori sunt integraţi în <AD>:
i. Sistemul de management al identităţii <Mgmtld>, generează o parola iniţială,
(default), pentru userul în cauză;
ii. Active Directory la rândul său, prin politicile stabilite de către administratorul
serverului de Domain Controller, obligă utilizatorul să-şi schimbe parola la prima
logare;
iii. În caz de pierdere a parolei, userul este obligat să apeleze la punctul de
contact Help desk şi să solicite resetarea parolei. Administratorul de <AD> (sau
persoana desemnată în acest sens din cadrul punctului de contact Help desk) va
reseta parola, punând o parolă generică şi forţând utilizatorul (automat, prin
politicile stabilite în <AD>) să o modifice la primul „Log on".
b) Cazul staţiilor ai căror utilizatori nu sunt integraţi în <AD>:
i. Sistemul de management al identităţii <Mgmtld>, generează o parolă de acces
iniţială, pentru utilizatorul în cauză, dar nu-l forţează, prin politicile sale, să-şi
schimbe parola la prima logare;
ii. Utilizatorul trebuie să respecte normele interne prezente şi să procedeze la
schimbarea parolei iniţiale, cu o parolă personală, setată la următorul „Log on”;
c) Potrivit strategiei de dezvoltare a Sistemului Informatic al MFP Sistemul de
management al identităţii <Mgmtld> va fi extins şi generalizat.
Art. 14. Schimbarea parolei se face de către utilizator imediat după primire,
preluarea staţiei de lucru (la primul „Log on”) astfel încât să o cunoască numai el,
conform Regulilor de stabilire şi utilizare a parolei.
Art. 15. Schimbarea parolei se face de către utilizator, la expirarea perioadei
de valabilitate a parolei, în conformitate cu Regulile pentru stabilirea şi utilizare a
parolei.
Art. 16. Schimbarea parolei se face de către utilizator înainte de expirarea
perioadei de valabilitate, dacă el consideră că aceasta a devenit cunoscută altei
persoane. Utilizatorul trebuie să anunţe despre acest eveniment conducerea direcţiei.
Evenimentul trebuie să fie consemnat de către secretara direcţiei în Jurnalul de
evidenţă al incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei.
Schimbarea se face de către utilizator în conformitate cu Regulile pentru stabilirea şi
utilizarea parolei. In cazul în care schimbarea se face înainte de expirarea perioadei
minime de valabilitate a parolei, utilizatorul trebuie să apeleze la suportul tehnic
furnizat de către punctul de contact Help desk.
Art. 17. Schimbarea parolei se face de către utilizator dacă a depăşit numărul
maxim de încercări nereuşite de înscriere a parolei (a uitat parola). Utilizatorul trebuie
să anunţe despre acest eveniment conducerea direcţiei. Evenimentul trebuie să fie
consemnat de către secretara direcţiei în Jurnalul de evidenţă ai incidentelor de
acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei. Apoi utilizatorul trebuie să
apeleze la suportul tehnic furnizat de punctul de contact Help desk.
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Art. 18. Soiicitarea de asistenţă pentru schimbarea parolei este consemnată
de personalul punctului de contact Help desk în Jurnalul de evidenţă a incidentelor în
sistemul informatic. Persoana care tratează solicitarea contactează telefonic
secretariatul direcţiei în care este încadrat solicitantul şi verifică identitatea
solicitantului precum şi dacă evenimentul a fost consemnat în Jurnalul de evidenţă al
incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul direcţiei.
Art. 19. Dacă solicitarea de schimbare a parolei nu este îndreptăţită, adică
utilizatorul nu este salariat în cadrul direcţiei sau evenimentul nu era consemnat în
Jurnalul de evidentă al incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul
direcţiei, persoana care tratează solicitarea consemnează despre aceasta în Jurnalul
de evidenţă a incidentelor în sistemul informatic, comunică despre aceasta prin poştă
electronică internă secretarei direcţiei, solicitând consemnarea evenimentului şi în
Jurnalul de evidenţă al incidentelor de acces la sistemul informatic întreţinut în cadrul
direcţiei. Dacă solicitarea de schimbare a parolei nu este îndreptăţită, nu se va
genera o nouă parolă.
Art. 20. Dacă solicitarea de schimbare a parolei este îndreptăţită, persoana
care tratează solicitarea consemnează despre aceasta în Jurnalul de evidenţă a
incidentelor în sistemul informatic, generează imediat o nouă parolă de acces şi o
comunică imediat telefonic solicitantului. Parola generată respectă Regulile pentru
stabilirea şi utilizarea parolei.
Art. 21. Schimbarea parolei se face de către utilizator, imediat după ce i-a fost
comunicată de către punctul de contact Help desk, astfel încât să o cunoască numai
el. Parola creată de utilizator trebuie să respecte Regulile pentru stabilirea şi
utilizarea parolei.
Art. 22. Schimbarea parolei pe staţia de lucru se face de către utilizatorul final
prin tastarea combinaţiei de taste CTRL+ALT+DEL şi butonul Change Password.
Art. 23. Ori de câte ori se părăseşte staţia de lucru se închide sesiunea de
lucru (aplicaţia) prin comanda “Log off” şi se blochează accesul la staţie prin
combinaţia de taste CTRL+ALT+DEL şi butonul Lock sau combinaţia de taste
Winkey (tasta Windows)+L.
Art. 24. Setarea cu screen saver cu pornire automată, protejat prin parolă se
face în panoul Display Properties/ Screen Saver al monitorului, bifând opţiunea On
resume, password protect, stabilind un timp de aşteptare până la pornirea automată
a screen saver-ului de 3-10 minute prin completarea câmpului wait minutes şi
punându-o în funcţiune cu comanda Apply.

HOTĂRÂREA NR. 115
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul
de investiţie „Amplasare angiograf-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă<Sf.Ap.Andrei >
Galaţi ”.
Iniţiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.249/05.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere adresa spitalului nr. 19541/24.09.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi
cu nr. 7249/24.09.2015;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii şi
prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi
gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de
arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul de investiţie
„ Amplasare angiograf - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă <Sf.Ap.Andrei> Galaţi ”, cu valoarea
totală din Devizul general de 622.094,00 lei (inclusiv TVA), din care valoarea (C+M) de 526.386,00 lei
(inclusiv TVA). Valoarea totală elegibilă din Devizul general este de 402.346,00 lei (inclusiv TVA), din
care (C+M) de 365.146,00 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi finanţe din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Corneliu Comanescu
30.09.2015

Arhitect Şef
Mărioara Dumitrescu

HOTĂRÂREA Nr. 116
din 29 octombrie 2015
privind: asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu unitatea
administrativ-teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Matca,
în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.019/21.10.2015
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţului Galaţi nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială,
locală, judeţeană, regională şi europeană şi nr. 5 juridică, pentru administraţie publică
locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere Hotărârea nr. 20/08.10.2015 a Consiliului Local Matca privind
aprobarea asocierii cu judeţul Galaţi şi cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în
vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi;
Având în vedere adresa unităţii administrativ-teritoriale comuna Matca cu nr.
418/19.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 8019/19.10.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 11, art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi, cu
unitatea administrativ-teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local
Matca, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi.
Art.2. Se acceptă unitatea administrativ-teritorială comuna Matca din judeţul Galaţi,
în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi.
Art.3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi prin Act adiţional.
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Art.4. Se împuterniceşte dl. Budescu Mitică, cetăţean român, titular C.I. seria GL,
nr. 787755, eliberată de S.P.C.L.E.P. Galaţi la data de 06.03.2012, să îndeplinească
procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea modificărilor Actului Constitutiv şi al
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi la Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Grefa Judecătoriei Galaţi.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei
Arhitect Şef, Direcţiei de Dezvoltare Regională, Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor
comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte, Serviciului contencios şi
probleme juridice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi,
Consiliului Local Matca, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOSERV” Galaţi.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI,
Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului
Paul Puşcaş

Serviciul Lmscupuip,
Marilena Samoilă/1 ex./20.10.2015

Şef Serviciu Lmscupuip,
Paula–Elena Simion

HOTĂRÂREA NR. 117
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea solicitării adresate Consiliului Local al Unităţii administrativ-teritoriale
comuna Valea Mărului pentru trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al
Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local
al comunei Valea Mărului în domeniul public al Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul
Galaţi, în vederea finalizării proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în
judeţul Galaţi”
Iniţiator: Cornel Hamza, Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.339/23.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere
a monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Consiliului Judeţului Galaţi nr. 7339/28.09.2015, transmisă
Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului;
Având în vedere adresa nr. 2331/R/12.10.2015 a Primăriei comunei Valea Mărului,
înregistrată la sediul Consiliului Judeţului Galaţi cu nr. 7339/12.10.2015;
Având în vedere Nota de colaborare nr. 7339/12.10.2015 a Serviciului licitaţii,
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi unitate implementare proiecte,
adresată Direcţiei Patrimoniu;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al Unităţii administrativteritoriale comuna Valea Mărului pentru trecerea suprafeţei de teren de 20,1 ha din domeniul
public al Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local
al comunei Valea Mărului în domeniul public al Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi şi
administrarea Serviciului public judeţean de administrare a domeniului public şi privat al
judeţului Galaţi, pentru împădurire în vederea compensării fondului forestier, în echivalentul
suprafeţei de 5,3668 ha, aflată în municipiul Galaţi, necesară construirii Staţiei de tratare
mecano-biologică cu recuperare de energie.
(2) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al Unităţii administrativ-teritoriale
comuna Valea Mărului pentru trecerea suprafeţei de teren de 15,0001 ha din domeniul public al
Unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Mărului şi administrarea Consiliului Local al
comunei Valea Mărului în domeniul public al Unităţii administrativ-teritoriale Judeţul Galaţi şi
administrarea Consiliului Judeţului Galaţi, în vederea construirii Centrului de Management
Integrat al Deşeurilor.
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(3) Datele de identificare ale terenurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt precizate în
anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Predarea-preluarea terenurilor se va face pe bază de proces verbal, în termen de
30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii,
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi unitate implementare proiecte şi
Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, precum
şi Consiliului Local al comunei Valea Mărului.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului
Paul Puşcaş

Nedelcu Costel/1 ex./15.10.2015

Dir. Ex.: Cristea Constantin

HOTĂRÂREA NR. 118
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea investiţiei de împădurire a unui teren cu o suprafaţă de 20,1 ha, pe
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Valea Mărului, etapă premergătoare finalizării
documentaţiei necesare Cererii de finanţare pentru proiectul “Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în judeţul Galaţi”
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza
Numărul de înregistrare şi data adresei depunerii proiectului: 8.169/22.10.2015

Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii şi
prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea
şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi
de arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Art. 37, alin. 3 şi 5, din Legea nr. 46/2008, Codul Silvic;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă investiţia de împădurire a unui teren cu o suprafaţă de 20,1 ha, pe
teritoriul unităţii administrativ - teritoriale Valea Mărului, etapă premergătoare finalizării
documentaţiei necesare Cererii de finanţare pentru proiectul “Sistem de Management Integrat
al Deşeurilor în judeţul Galaţi”. Valoarea totală a investiţiei este de 1.043.286,9 lei, din care:
- 15.000 lei (inclusiv TVA) reprezintă costul Documentaţiei de scoatere definitivă din fond
forestier a suprafeţei de 5,3668 ha pentru realizarea obiectivului “Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în judeţul Galaţi – instalaţie de tratare mecano – biologică cu recuperare
de energie”, plătită de către Consiliul Judeţului Galaţi;
- 259.408,9 lei reprezintă valoarea taxei pe care Consiliul Judeţului Galaţi o va depune în
Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;
- 768.878 lei (inclusiv TVA) reprezintă cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetaţiei
forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv.

Suma de 274.408,9 lei va fi prevăzută din bugetul pe anul 2015 al Consiliului Judeţului
Galaţi, iar suma de 768.878 lei va fi inclusă în bugetul pe anul 2016 al Consiliului Judeţului
Galaţi, prin grija Direcţiei Economie şi Finanţe a Consiliului Judeţului Galaţi.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Licitaţii, Monitorizare Servicii
Comunitare de Utilitate Publică şi Unitate Implementare Proiecte, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei
Arhitect Şef şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa
Contrasemnează pentru
legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Dana Botez
13.10.2015

Serviciul Licitaţii, Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică şi Unitate
Implementare Proiecte, Şef Serviciu Paula Simion

HOTĂRÂREA NR. 119
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de
management pentru Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi pentru perioada martie 2016 –
februarie 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.637/15.09.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 2699/07.09.2015 a Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr. 5637/07.09.2015;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. d), art. 7 şi ale art. 49 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte
de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului
de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management,
pentru instituţiile publice de cultură;
Având în vedere Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 (privind modelul –
cadrul al Caietului de obiective);
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a,d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management
pentru Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi şi
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Coca Ionel
1. ex./10.09.2015

SMRUSSMAC – Şef serviciu
Coca Ionel
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Anexă
CAIET DE OBIECTIVE
pentru concursul de proiecte de management organizat
pentru Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi
Perioada de management este de 3 ani începând cu 1 martie 2016
I. OBIECTIVELE ŞI MISIUNEA INSTITUŢIEI
I.1. Subordonare
În anul 2015 la cei 125 de ani de existenţă, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”
Galaţi este o bibliotecă publică de tip enciclopedic, cu personalitate juridică. Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia" din Galaţi funcţionează ca instituţie bugetară, fiind finanţată de
către Consiliul Judeţului Galaţi, în a cărui subordine se află, respectiv sub îndrumarea de
specialitate a Ministerului Culturii.
Instituţia publică de cultură Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” se organizează şi
funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002,
modificată şi completată, respectiv pe baza Legii nr. 111/1995, modificată şi completată,
cât şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, elaborat
de Ministerul Culturii al României şi aprobat de Comisia Naţională a Bibliotecilor sub nr.
6611/25.11.2002, respectiv pe baza Hotărârii nr. 113/30 iulie 2014 a Consiliului Judeţului
Galaţi, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi pe baza
Hotărârii nr. 341/30 iulie 2013 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea organigramei
şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi.
Conform art. 30, alin. 2 din Legea 334(r1)/2002 Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia”
poate fi finanţată şi de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi pentru programe
culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale sau de alte persoane juridice de drept
public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse
legale de venituri.
I.2. Obiectivele instituţiei
Obiectivul fundamental, pornind de la rezultatele şi obiectivele anterioare ale
instituţiei îl constituie: conturarea şi implementarea statutului profesional reînnoit al
Bibliotecii, respectiv asigurarea unei imagini publice mai accentuate a instituţiei în
conştiinţa comunităţii locale şi regionale, adică a publicului ţintă.
Alături de obiectivul menţionat precizăm şi alte obiective prioritare şi specifice
activităţii de biblioteconomie şi ştiinţa informării:
- Consolidarea rolului bibliotecii judeţene ca principală instituţie de cultură şi educaţie;
- Promovarea excelenţei, a experimentului şi a inovaţiei;
- Deservirea promptă, eficientă şi de calitate a tuturor beneficiarilor;
- Atragerea spre lectură a noilor cititori potenţiali;
- Constituirea unui mediu digital de căutare şi regăsire a informaţiei;
- Implementarea şi implicarea în programe culturale şi comunitare;
- Modalităţi de diversificare a ofertei culturale, informaţionale şi educative;
- Extinderea parteneriatelor din comunitatea locală şi judeţeană: unităţi şcolare, instituţii
culturale, ONG-uri, mediul privat etc.
- Promovarea marketingului cultural;
- Perfecţionarea continuă şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului;
- Asigurarea asistenţei de specialitate şi a serviciilor de îndrumare metodologică pentru
bibliotecile publice din judeţ;
- Buna gestionare a resurselor financiare bugetare şi atragerea unor noi surse de
finanţare;
- Colaborarea cu alte instituţii similare din judeţ, din ţară şi din străinătate;
- Aplicarea managementului bazat pe planificare şi pe evaluarea nivelului de performanţă.
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I.3. Misiunea instituţiei
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” este o bibliotecă publică structurată în
conformitate cu profilul său enciclopedic şi are menirea de a fi la dispoziţia comunităţii prin
serviciile şi programele oferite, venind în întâmpinarea nevoii de informare, educare şi
recreere a cetăţenilor.
În epoca informaţiei, când totul se desfăşoară într-un ritm alert, biblioteca, instituţie
prin tradiţie conservatoare, este supusă unei presiuni sociale şi culturale intense, menirea
sa ca instituţie de cultură şi educaţie fiind extinsă prin servicii moderne de informare şi
consiliere.
Conform celor mai avizaţi specialişti, biblioteca publică actuală trebuie să
îndeplinească următoarele deziderate:
 Misiunea de animaţie culturală, lectură şi educaţie permanentă
Obiectivul acestei misiuni răspunde nevoilor de instruire, de informare şi de
recreere prin constituirea de colecţii diversificate formate din cărţi, înregistrări sonore,
video, DVD-uri şi CD-uri, periodice şi documente on-line, cu caracter enciclopedic
destinate oricărei categorii de utilizatori: copii, adolescenţi, adulţi de toate vârstele,
persoane cu handicap.
Misiunea contribuie la formarea iniţială şi continuă a publicului, îl ajută în cadrul
studiului individual, în formarea unei culturi generale, la pregătirea unor concursuri şi a
unor interviuri pentru angajări.
Această responsabilitate asumată favorizează întâlnirea publicului cu creatori, în
particular cu scriitori, precum şi organizarea de dezbateri, ateliere, saloane, expoziţii.
În esenţă, trebuie să se realizeze familiarizarea cu creaţia şi deschiderea către
universul spiritual.
 Misiunea de cercetare ştiinţifică, referinţă documentară şi valorificare a
patrimoniului
Obiectivul acestei misiuni promovează accesul în toate domeniile de cunoaştere
pentru un public cultivat, format din elevi, studenţi, profesori şi cercetători, precum şi din
autodidacţi pasionaţi, amatori, reprezentanţi ai societăţilor ştiinţifice naţionale şi locale. În
acest scop, se asigură dezvoltarea echilibrată a colecţiilor pluridisciplinare de referinţă,
culegeri de texte, tratate academice, lucrări de sinteză şi de reflecţie cu privire la evoluţia
gândirii.
Colecţiile sunt împărţite în:
- fond major comun, ce poate fi consultat atât în cadrul secţiilor de împrumut cât şi la sala
de lectură (sediu şi filiale);
- fondul colecţiilor speciale, conceput pentru a conserva, valorifica şi dezvolta permanent
un capital documentar, revizuit şi actualizat cu regularitate, format din lucrări de valoare
patrimonială naţională şi locală.
Referinţa documentară reprezintă o continuare şi o completare a misiunii de
animaţie culturală, lectură şi educaţie permanentă prin facilitarea accesului la informaţie şi
cunoaştere, în fapt asumarea rolului de releu pe care trebuie să-l joace într-o societate a
cunoaşterii în care informarea, cunoaşterea, formarea iniţială şi continuă deţin un rol
major. Valorificarea intelectuală la scară naţională şi internaţională prin alcătuirea de baze
de date, programe de digitalizare, expoziţii, animaţie culturală şi ateliere de lectură,
saloane literare, traduceri de texte, editarea şi imprimarea de lucrări este, de asemenea, o
vocaţie permanentă.
 Misiunea de prezervare, conservare şi de îmbogăţire a colecţiilor, precum şi a
colecţiilor speciale alcătuite din documente rare şi preţioase
Obiectivul acestei misiuni de prezervare este în egală măsură un serviciu de
salvare a documentelor şi se referă îndeosebi la transpunerea în format electronic a
publicaţiilor cu prioritate a celor cu valoare patrimonială.
Activitatea de îmbogăţire şi conservare a colecţiilor, inclusiv a colecţiilor speciale cu
documente specifice, manuscrise, tipărituri, documente iconografice şi numismatice, este
un obiectiv permanent.
Acest fond patrimonial, protejat potrivit Legii patrimoniului
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cultural mobil, se îmbogăţeşte în mod regulat prin achiziţii curente şi retrospective, prin
depozitul legal local, prin sponsorizări şi donaţii.
 Misiunea de Depozit Legal Local pentru judeţul Galaţi
Responsabilităţile privesc colecţiile alcătuite în virtutea Legii depozitului legal, în fapt a
realizării unui fond definitoriu pentru memoria scrisă a judeţului Galaţi. De asemenea,
implică o muncă de conservare, legare, restaurare şi stocare securizată.
 Misiunea de cooperare naţională şi internaţională
Pentru realizarea acestei misiuni, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat,
în străinătate, la nivelul regiunii, şapte (7) filiale externe cu un fond de minim 3500 u.b.;
cinci (5) în Republica Moldova şi două (2) în Ucraina:
Republica Moldova

Filiala «Urechia» a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova Chişinău - Republica
Moldova (septembrie 2010)

Filiala «Urechia» a Bibliotecii Raionale Cahul -Cahul – Republica Moldova
(septembrie 2010)

Filiala «Urechia» în cadrul Bibliotecii Liceului „Mihail Sadoveanu” Giurgiuleşti Republica Moldova (august 2011)

Filiala «Urechia» în cadrul Bibliotecii Liceului „Mihai Eminescu“ din Comrat Republica Moldova (aprilie 2012)

Filiala «Urechia» la Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă“ din Chişinău.
Inaugurarea acestei Filiale a avut loc cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate a
Bibliotecii pentru Copii din Chişinău, 16 nov 2012.
Ukraina
 Filiala «Urechia» în cadrul Bibliotecii Şcolii generale din Dolinske, Reni – Ukraina
(octombrie 2011)
 Filiala «Urechia» în cadrul catedrei de filologie şi limbi romanice a Universităţii de
Ştiinţe Umaniste din Izmail – Ukraina (februarie 2013).
II. Evoluţiile economice şi socio-culturale ale comunităţii în care instituţia îşi
desfăşoară activitatea
Judeţul Galaţi face parte din Regiunea 2 Sud-Est a României (constituită potrivit
Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea Regională a României). Regiunea 2, mai include şi
judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea şi Vrancea.
Situat în estul ţării, judeţul Galaţi este aşezat la confluenţa Dunării cu cele două
mari râuri ale Moldovei, Siretul şi Prutul.
Suprafaţa judeţului Galaţi este de 446.632 ha. Populaţia judeţului este de 536.167
locuitori din care 293.516 locuitori în mediul urban (54,74%), iar 231.204 locuitori în mediul
rural (43,12%). 50,83% din populaţie este de sex feminin şi 49,16% de sex masculin.
Reţeaua hidrografică este compusă din: Dunărea (22 km), Siretul (150 km), Prutul
(103 km). Judeţul este străbătut de 223,5 km de drumuri naţionale, 873,7 km drumuri
judeţene şi 1452,3 km cale ferată.
Judeţul Galaţi este un nod important pentru transportul rutier, naval şi feroviar,
oferind legături de transport către alte regiuni din România, Ucraina, Moldova, căi de apă
internaţionale (bazinul Dunărean) şi Marea Neagră. Judeţul este străbătut de 282 km de
drumuri naţionale, 779 km drumuri judeţene, 1452,3 km cale ferată.
Judeţul Galaţi se află situat pe unul din primele locuri în ceea ce priveşte contribuţia
sa la formarea bugetului naţional, dispune de un patrimoniu agricol divers – agricultură
mare, viticultură, legumicultură şi zootehnie, iar industria judeţului este bine reprezentată
în ansamblul economiei româneşti unde Galaţiul este prioritar în domeniile: siderurgic,
construcţii navale, industrie alimentară etc.
Din punct de vedere administrativ judeţul Galaţi este compus din 2 municipii, 2
oraşe, 61 comune şi 184 de sate.
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Reţeaua unităţilor şcolare cuprinde 241 şcoli primare şi gimnaziale, 6 şcoli primare
şi gimnaziale pentru copii cu deficienţe, 33 licee, 2 şcoli profesionale complementare sau
de ucenici şi 164 grădiniţe de copii.
Sistemul de învăţământ superior este reprezentat prin Universitatea „Dunărea de
Jos” şi Universitatea‚ „Danubius”,care prin numărul de studenţi şi de specializări, se
situează pe primele locuri în ţară.
Concentrarea culturală a Galaţiului este maximă şi este susţinută de multitudinea
instituţiilor publice, de stat şi private, organizaţiile non-guvernamentale care activează în
spaţiul cultural, cultural-social, cultural-educaţional.
Indiferent de subordonarea lor administrativă (subordonare centrală sau locală,
instituţiile private sau organismele neguvernamentale) oferta culturală pe care aceste
instituţii o susţin este valoroasă şi are un caracter permanent. Pot fi astfel menţionate:
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Teatrul
Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul de Păpuşi „Gulliver”, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă
Vizuală, Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de Cultură a Studenţilor, ş.a.
III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A BIBLIOTECII „V.A. URECHIA” GALAŢI
A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL INSTITUŢIEI
III.1. Obiectul de activitate
Consiliul Judeţului Galaţi, prin activitatea Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”
promovează cultura şi asigură exercitarea de către instituţie a funcţiei de bibliotecă publică
pentru judeţul Galaţi şi asigură servicii de îndrumare metodologică pentru bibliotecile
publice din judeţul Galaţi.
Pentru îndeplinirea obiectivului său, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” realizează
următoarele activităţi:
a) colecţionează, dezvoltă, organizează, prelucrează, conservă şi pune la dispoziţia
utilizatorilor colecţii enciclopedice reprezentative, de cărţi, periodice, documente
grafice, audiovizuale, electronice precum şi alte documente purtătoare de informaţii;
b) completează, organizează, prelucrează şi conservă bunurile culturale de patrimoniu
constituite în colecţii speciale;
c) organizează Depozitul legal local la nivelul judeţului Galaţi în baza reglementărilor
legale în vigoare;
d) asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu şi de consultare pe loc a
documentelor prin secţiile şi filialele bibliotecii;
e) organizează activităţi de formare şi informare a utilizatorilor, prin cultivarea
deprinderilor de muncă intelectuală, prin promovarea colecţiilor, a serviciilor
bibliotecii şi a tehnologiei informaţiei (IT), precum şi prin realizarea unor acţiuni
specifice de animaţie culturală şi de comunicare a colecţiilor;
f) elaborează bibliografia locală curentă a judeţului Galaţi şi asigură servicii de
informare bibliografică şi documentare;
g) facilitează, potrivit resurselor şi oportunităţilor, accesul utilizatorilor şi la alte colecţii
ori baze de date, prin împrumut interbibliotecar ori servicii de accesare şi
comunicare la distanţă;
h) iniţiază, organizează şi participă la realizarea unor programe de informatizare, de
cercetare şi cu caracter bibliografic, de valorificare a tradiţiilor culturale, de
promovare a creaţiei ştiinţifice şi cultural-artistice;
i) efectuează în scopul valorificării colecţiilor, bibliografii, studii şi cercetări în
bibliologie, ştiinţa informării şi sociologia lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice de
profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii;
j) organizează acţiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare şi
documentare ale utilizatorilor activi şi potenţiali, alte activităţi de marketing sau
promovare a serviciilor de bibliotecă;
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k) iniţiază proiecte, programe şi forme de cooperare bibliotecară pentru dezvoltarea
serviciilor de bibliotecă, formarea continuă a personalului şi atragerea unor surse de
finanţare;
l) efectuează activităţi de igienizare a spaţiilor de bibliotecă şi de asigurare a
condiţiilor microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi condiţiile de
protecţie şi pază a întregului patrimoniu;
m) elimină periodic din colecţii documentele uzate moral sau fizic;
n) întreprinde operaţiuni de avizare a restanţierilor, de recuperare fizică sau valorică a
documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condiţiile legii;
o) întocmeşte rapoarte periodice de evaluare a activităţii.
III.2. Structura existentă
Actualul sediu al Bibliotecii este sediul primei instituţii internaţionale din România,
respectiv Comisia Europeană a Dunării – construit în perioada 1893 – 1895.
Imobilul Bibliotecii „V.A. Urechia” este amplasat pe un teren în suprafaţă de 3800
m.p. cu un total de suprafaţă desfăşurată pe 4485 m.p., din care:
- Corp A – suprafaţa utilă 828 mp;
- Atelier şi magazii – suprafaţă utilă 243 mp;
- Depozite – suprafaţă utilă 336 mp;
Biblioteca „V.A. Urechia” are 4 (patru) filiale funcţionale:
 Filiala nr. 1 „Costache Negri" - Bibliotecă Municipală pentru Copii, deschisă în
cadrul Clubului Sidex în iulie 2015. Suprafaţa utilă: - 170 mp.;
 Filiala nr. 2 „Paul Păltănea" – cu statut de Bibliotecă Municipală - deschisă în cadrul
Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, contract de închiriere nr. 675/11.12.2008,
parteneriat cu Fundaţia Andreiana Juventus-nr. 428/06.02.2015, Contract de
asociere cu Municipiul Galaţi nr. 427/06.02.2015. Suprafaţa utilă: 340 mp.
 Filiala nr. 3 „Tehnologia Informaţiei” - deschisă în incinta Parcului de Soft la data de
30 noiembrie 2010. Suprafaţă utilă: - 44 mp.;
 Filiala nr. 4 „Grigore Vieru" deschisă în cadrul Gării de călători CFR în iunie 2009,
contract de închiriere 293/06.06.2009. Suprafaţa utilă: - 43,20 mp.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a început din anul 2010 un proiect de extindere
în regiunea Sud-Est a Europei şi a deschis Filiale Urechia la Cahul, Chişinău, Giurgiuleşti
şi Comrat din Republica Moldova şi pe cele de la Reni şi Ismail din Ucraina. Principalii
beneficiari sunt cetăţenii acestor localităţi, care au acces la cultura şi literatura română,
prin volume oferite ca donaţie de Biblioteca „V.A. Urechia”.
Au fost încheiate Acorduri de colaborare cu Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova din Chişinău şi cu Biblioteca Raională Cahul, acorduri prin care Biblioteca
Judeţeană V.A. Urechia a trimis peste 11000 publicaţii provenite din donaţii pentru dotarea
celor cinci Filiale „Urechia” de peste Prut din Republica Moldova.
Pentru perioada 2016 - 2019 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” va continua
dotarea cu documente a celor 5 (cinci) filiale din Republica Moldova respectiv a celor 2
(două) filiale din Ucraina. De asemenea, instituţia noastră îşi propune să deschidă, în
perioada 2016 – 2019, încă 1-2 filiale în Republica Moldova şi Ucraina, a celei de a 5-a
filială în municipiu precum şi două fililale specializate tot în municipiul Galaţi.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” coordonează metodologic activitatea a 64 de
biblioteci publice şi a patru Filiale locale, după cum urmează:

1 municipală (Tecuci);

2 orăşeneşti (Tg. Bujor şi Bereşti);

61 comunale;

4 Filiale funcţionale în municipiul Galaţi, cu posibilităţi reale de extindere.
III.2.1. Scurt istoric
Fondată în 7 decembrie 1889, prin Decretul Regal 3382, promulgat de Carol I, în
baza donaţiei propriei biblioteci, de către „profesorul Vasile Alexandrescu Urechia,
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academician, deputat şi senator în forul legislativ al ţării, funcţionar superior în
administraţia publică centrală, conducător şi coordonator a diverse societăţi
guvernamentale şi neguvernamentale, scriitor, istoric, pedagog şi publicist” (v. Monografia
Bibliotecii „V.A. Urechia”- Galaţi, vol I de Nedelcu Oprea), Biblioteca judeţeană din Galaţi a
fost inaugurată în 11 noiembrie 1890 şi, ulterior, a sporit an de an prin alte donaţii, cum ar
fi cele ale lui Carol I, D.A. Sturdza, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Consulatele Turciei,
Suediei, Norvegiei etc. Prestigiul cultural a fost ridicat şi menţinut la cote înalte prin
activitatea prodigioasă a personalităţilor care au condus-o încă de la înfiinţare: V. A.
Urechia, C. Calimanschi, E. Constantinescu, A. Panaitescu, N. Oprea şi E. Iordache.
Bogatul şi valorosul fond de carte enciclopedică, achiziţionat de-a lungul timpului,
format din colecţii speciale (12 incunabule, 14 elzeviruri, 2.800 manuscrise, 3.500 de
stampe, din care 116 sunt gravuri de Rembrandt) şi serviciile variate, oferă publicului
gălăţean şi vizitatorilor din alte zone (în special din sudul Republicii Moldova) condiţii
optime de informare, de studiu, cercetare şi recreere.
Biblioteca istorică „V.A. Urechia” din Galaţi este găzduită într-o clădire, monument
arhitectonic, construită în perioada 1893/1895, de o societate de construcţii românească al
cărei preşedinte era prinţul D. Ghica (aceeaşi societate care a construit şi Palatul regal de
la Cotroceni, Imprimeria Statului, Spitalul Brâncovenesc etc.), impune şi astăzi prin ţinuta
ei clasică şi prin sobrietate.
Biblioteca a fost modernizată de-a lungul anilor.
Astfel, în anul 2006 a fost finalizată consolidarea sediului Bibliotecii şi s-a extins
depozitul de carte în conformitate cu proiectul de reabilitare. Tot atunci s-au încheiat
operaţiunile de instalare a sistemelor ce utilizau curenţi slabi; s-au instalat şi configurat
echipamentele în nodul central de administrare aflat în zona Secţiei Automatizarea şi
Prelucrarea Informaţiilor şi Serviciilor; s-a procedat la instalarea tuturor posturilor
telefonice şi s-au verificat şi finalizat legăturile nodale ale reţelei de date. S-au stabilit şi
realizat în detaliu punctele de urmărire şi zonele cheie de acces pentru instalarea tuturor
aparatelor care serveau acestui scop (camere video, control acces, tastaturi şi butoane
speciale, senzori de mişcare etc). La acestea s-au adăugat elementele de automatizare
(controlul automat al iluminatului în anumite spaţii, uşi a căror deschidere este controlată
de senzori pentru automatizarea procesului la intrare, fotocopiatoare etc). Un accent
deosebit s-a pus pe rezolvarea sistemului signaletic şi de orientare pentru utilizatori în
spaţiile de servicii, cât şi pe crearea instrumentelor specifice (broşuri, pliante, afişe) în
contextul noului flux al serviciilor.
În anul 2012 au fost definitivate lucrările de consolidare şi reabilitare a celor două
clădiri Depozit general şi Anexe + Atelier/ Laborator Legătorie.
În anul 2013 au fost aduse următoarele îmbunătăţiri spaţiilor instituţiei:
- montare echipament de răcire tip chiller de mare capacitate;
- lucrări de reparaţii şi ignifugare acoperiş sediul central;
- lucrări de izolare fonică Sala de lectură;
- lucrări de mochetare scări principale;
- amenajare spaţiu Filiala 2;
- amenajare spaţiu Biblioteca Estivală.
În anul 2014 au fost aduse următoarele îmbunătăţiri spaţiilor instituţiei:
- Sala de studiu şi cercetare „Acad. Prof. Univ. Dr. Constantin Gh. Marinescu”: amenajare
spaţiu;
- lucrări de decolmatare şi reparaţii atic şi terasă sediul central;
- conectare la reţea electrică sediu Filiala 2.
În luna decembrie 2014 a fost dat în exploatare noul sistem integrat de bibliotecă
TinRead.
III.2.2. Prezent
În acest moment, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi deţine cca 870.000
documente (existent la 30 iunie 2015) şi oferă o gamă bogată de servicii specifice: lectură,
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documentare şi informare, precum şi programe educaţionale, culturale şi recreative pentru
diverse categorii de utilizatori.
Pe lângă cei aproximativ 300.000 de locuitori ai oraşului, Biblioteca acoperă cu
servicii specifice, o arie lărgită, care cuprinde şi locuitorii şi bibliotecarii judeţului Galaţi
(604.556), elevi şi studenţi din Republica Moldova aflaţi la studii, alte persoane în tranzit
sau care accesează biblioteca de la distanţă.
În conformitate cu obiectivele Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, au fost
stabilite principalele direcţii de dezvoltare care constituie platforma strategiei pe termen
scurt şi mediu:
- îndeplinirea funcţiilor de bibliotecă judeţeană şi de bibliotecă publică municipală cu
sprijinul autorităţilor publice locale (Consiliul judeţului şi cel local), funcţii prevăzute de
legea bibliotecilor;
- participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de valorificare a patrimoniului cultural
naţional, având ca scop creşterea vizibilităţii judeţului la nivel naţional şi european,
identificarea şi clasarea acestor obiective „mărci ale patrimoniului cultural european”;
- dezvoltarea infrastructurii tehnologice, hardware şi software (migrarea la un nou sistem
integrat de bibliotecă care permite accesul facil la bazele de date ale bibliotecii) ;
- promovarea programelor de formare şi perfecţionare în domeniile biblioteconomiei şi
ştiinţei informării şi a domeniilor conexe; alinierea competenţelor profesionale ale
personalului la performanţele cerute de actuala strategie de dezvoltare a bibliotecilor;
înfiinţarea Centrului regional de formare profesională, atât cu asigurarea resursei umane
calificate, cât şi logistic cu dotările aferente prin intermediul Programului „Biblionet - lumea
în biblioteca mea”;
- elaborarea/revizuirea procedurilor de lucru pentru activităţile specifice, atât pentru
funcţionalitatea bibliotecii, cât şi pentru bibliotecile din judeţ;
- deschiderea naţională, regională şi internaţională;
- dezvoltarea şi modernizarea site-ului instituţiei (www.bvau.ro);
Structural, dispune de următoarea componenţă, care asigură o funcţionalitate
optimă, centrată pe satisfacerea intereselor de lectură, informare şi recreere a utilizatorilor:
 Director/ Manager;
 Director adjunct;
 Contabil şef;
 Serviciul de Relaţii cu Publicul;
 Serviciul Săli de lectură şi Depozite;
 Serviciul Dezvoltarea, evidenţa şi prelucrarea colecţiilor;
 Serviciul Referinţe;
 Serviciul Resurse Umane, asistenţă de specialitate, organizarea muncii şi
Marketing;
 Serviciul Automatizarea prelucrării informaţiilor şi serviciilor;
 Serviciul Contabilitate;
 Administrator
 Filiale.
III.3. Personalul şi conducerea
III.3.1. Personalul
Din analiza Organigramei şi a Statului de funcţii în perioada 2013-2016 aprobate
prin Hotărârea nr. 341/30 iulie 2013 a Consiliului Judeţului Galaţi (reducerea funcţiilor de
conducere conform O.U.G. nr. 77/2013) rezultă:
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Posturi

Anul
2013

1.
2.
3.
4.
6.

Total
Personal de conducere
Personal de specialitate
Personal administrativ
Alte categorii (muncitori legători
carte)

2014
89
11
68
6
4

89
17
62
6
4

2015
89
11
68
6
4

2015
TOTAL POSTURI: 89
FUNCŢII DE CONDUCERE: 11

FUNCŢII DE EXECUŢIE: 78

Director Direct Con Şefi
Şefi Bi/manag or adj. tabil servici birou blioer
şef i
tecari
studii
sup.
1

1

1

6

2

53

Bibliote- Mânucari
itori
studii
carte
medii
7

6

Economist

2

Admin Alte
strativ categorii
(legători
carte)
6

4

III.3.2. Conducerea instituţiei
În prezent conducerea instituţiei este asigurată de: 1 director, 1 director adjunct, 1
contabil şef, 6 şefi serviciu, 2 şefi birou.
Directorul/ Managerul bibliotecii răspunde de organizarea şi funcţionarea bibliotecii
pe baza Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
al instituţiei, elaborate în condiţiile legii şi aprobate de către Consiliul Judeţului Galaţi.
Atribuţiile Directorului/ Managerului, conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare sunt:
a) stabileşte măsuri pentru organizarea activităţii pe bază de programe anuale şi proiecte
culturale pe termen mediu şi lung (de regulă conform prevederilor din Contractul de
management);
b) acţionează pentru gospodărirea şi gestionarea corespunzătoare a patrimoniului;
c) asigură efectuarea cheltuielilor, încheierea contractelor şi a celorlalte operaţiuni
financiar-contabile privind execuţia bugetară;
d) este ordonator terţiar de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile cu persoane fizice sau
juridice;
e) întocmeşte, prin Organigramă şi Regulamentul de organizare şi funcţionare,
organizarea funcţională a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ şi o supune spre aprobare
Consiliului Judeţului Galaţi;
f) conduce Consiliul de Administraţie al Bibliotecii, în calitate de preşedinte;
g) numeşte Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii;
h) numeşte Consiliul Editorial al Bibliotecii.
Consiliul de Administraţie este condus de către director/ manager, în calitate de
preşedinte, este format din 6 membri şi are următoarele atribuţii:
a) dă avizul consultativ asupra:
▸ Organigramei şi statului de funcţii;
▸ Regulamentului de organizare şi funcţionare a Bibliotecii;
▸ Regulamentului intern, în acord cu sindicatul salariaţilor;
▸ Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor pentru public;
▸ Raportului de autoevaluare a activităţii Bibliotecii;
▸ Proiectului Programului de activitate anual al Bibliotecii;
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▸ Altor activităţi şi proiecte care apar în timpul anului.
b) analizează periodic stadiul îndeplinirii programelor anuale şi propune măsuri pentru
realizarea şi îmbunătăţirea acestora;
c) analizează modul de realizare a măsurilor privind asigurarea condiţiilor de muncă şi
îmbunătăţirea acestora;
d) contribuie la rezolvarea în termen de 30 zile a propunerilor, sugestiilor şi reclamaţiilor
angajaţilor;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite prin hotărârea
organelor ierarhic superioare.
Consiliul ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“, organ de specialitate
consultativ, este format din 9 membri şi este abilitat să se preocupe de toate problemele
de specialitate precum şi asupra calităţii, conţinutului şi oportunităţii elaborării unor lucrări
sau materiale de către Bibliotecă.
Consiliul ştiinţific are în componenţă persoane cu prestigiu profesional din
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” sau din afara ei, preşedintele Consiliului ştiiinţific
fiind numit de Directorul/ Managerul Bibliotecii.
Consiliul ştiinţific are următoarele competenţe, atribuţii, responsabilităţi şi îndatoriri:
a) stabileşte programul anual de cercetare al Bibliotecii, analizează lucrările şi
documentele elaborate şi înaintează Consiliului de administraţie programele şi analizele,
împreună cu soluţiile şi măsurile propuse;
b) propune şi avizează tehnologii, metodologii de lucru în Bibliotecă şi norme de muncă;
c) îşi dă acordul asupra proiectului programului Bibliotecii de formare, instruire şi
perfecţionare profesională a personalului precum şi a proiectelor pentru editare;
d) îndeplineşte alte sarcini cu caracter de specialitate stabilite de Director/Manager sau de
către Consiliul de administraţie;
e) programul de activitate al Consiliului ştiinţific este anual şi se aprobă de Consiliul de
administraţie;
f) Consiliul ştiinţific se întruneşte de 1-2 ori pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie;
g) hotărârile privind problemele puse în discuţie, precum şi toate opiniile se consemnează
în procesul-verbal de şedinţă şi se înaintează Consiliului de administraţie.
Consiliul Editorial al Bibliotecii este format din 7 membri numiţi de Director/
Manager, un preşedinte şi 6 membri, şi are următoarele atribuţii şi competenţe:
a) avizează şi stabileşte proiectele de volume propuse spre editare;
b) propune tirajul pentru fiecare volum, precum şi modul de finanţare;
c) stabileşte criteriile de selecţie a manuscriselor primite;
d) întocmeşte planul editorial anual pe baza calităţii şi competitivităţii manuscriselor
depuse şi a încadrării în termenele editoriale;
e) producţia editorială se dirijează de către Compartimentul Marketing către Minilibrăria
„Axis Libri”, Biroul Completare, achiziţii şi evidenţa colecţiilor precum şi către magazie.
3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă
Nr.
crt.
1.

Criteriul de
performanţă
Dezvoltarea şi
evidenţa
colecţiilor
Indicatori

2013

2014

Sem. I
2015

20.810

21.910

10.976

1.1. Achiziţii
(exprimat în nr. de
volume/an)
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Nr.
crt.

Criteriul de
performanţă

2013

2014

Sem. I
2015

29.137

31.290

14.015

8.327

9.380

3.039

9.154

9.096

3.957

2.2. Atragerea la
bibliotecă a
utilizatorilor
(exprimat în nr. total
de vizite)

385.892

572.507

383.083

2.3. Numărul de
documente
consultate / an

459.975

547.037

223.802

30.000

35.000

43.200

200

240

250

533

892

981

89.033

94.072

154.647

2

1

2

245

356

310

1.2. Înregistrarea
automată în
sistemul Tinlib
(exprimat în nr. de
înregistrări)
1.3. Donaţii
(exprimat în nr. de
volume/ diverse
surse)
2.

Promovarea
colecţiilor,
serviciilor şi
valorilor culturale
Indicatori

2.1. Atragerea la
lectură a
utilizatorilor
(exprimat în nr. de
utilizatori nouînscrişi)

2.4. Organizarea
Festivalului
Naţional AXIS
LIBRI
(nr. participanţi)
2.5.Organizarea
Festivalului
Naţional AXIS
LIBRI
(nr. de edituri
expuse)
2.6. Număr
activităţi culturale
2.7.Număr
participanţi
activităţi culturale
2.8. Deschiderea
de noi servicii de
bibliotecă
2.9.Număr de
expoziţii tematice
de carte
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Nr.
crt.
3.

Criteriul de
performanţă
Implicarea
comunitară şi
vizibilitatea
Indicatori

2013
3.1. Numărul
parteneriatelor
realizate

3.2. Numărul de
apariţii în mass
media locală şi
naţională
3.3.Numărul de
vizite virtuale
(pe site-ul
Bibliotecii)
3.4. Număr de
voluntari
4.

5.

Perfecţionarea
personalului
Indicatori

Funcţionarea
bibliotecilor
publice Indicatori

Număr de angajaţi
care au urmat
forme de
perfecţionare
certificate
5.1. Numărul de
biblioteci
funcţionale din
numărul de 65
5.2.Numărul de
donaţii
redirecţionate
către biblioteci
publice din judeţ

2014

Sem. I
2015

73
79
35
protocoale protocoale protocoale
; 43
; 52
37
proiecte
proiecte
proiecte
educaţion educaţion educaţion
ale
ale
ale

564

425

182

450508

876663

132.123

111

121

97

22

25

18

65

65

65

9.000

10.500

6.800

3.2.2. Alte informaţii despre secţii/ filiale, după caz.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” are pe raza municipiului Galaţi 4 (patru) filiale
funcţionale:
Filiala nr. 1 „Costache Negri" - Bibliotecă Municipală pentru copii - deschisă în
cadrul Clubului Sidex în luna iulie 2015:
- Suprafaţa utilă: 168,48 mp;
- Fond de documente: 64.088 volume (periodice, monografii, CD-uri, DVD-uri, etc.);
- Staţii disponibile pentru public: 10 staţii din dotare proiect Biblionet INTERNET, pentru
Internet, Referinţe şi căutare în catalogul OPAC;
- Frecvenţa medie zilnică la F1 pe anul 2014- 270 utilizatori/zi;
- Ore funcţionare pentru public: 60 ore/săptămână;
- Nr. salariaţi: 7.
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea" – cu statut de Bibliotecă Municipală - deschisă în
cadrul Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, contract de închiriere nr. 675/11.12.2008.
- Suprafaţa utilă: 340 mp;
- Fond de documente: 56.176 volume (periodice, monografii, CD-uri, DVD-uri, etc.);
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- Staţii disponibile pentru public: 10 staţii din dotare proiect Biblionet INTERNET, pentru
Internet, Referinţe şi căutare în catalogul OPAC + 3 staţii dotare proprie;
- Frecvenţa medie zilnică la Filiala 2 pe anul 2014 - 385 utilizatori/zi;
- Ore funcţionare pentru public: 60 ore/săptămână;
- Nr. salariaţi: 7.
Filiala nr. 3 - Tehnologia informaţiei deschisă în cadrul Parcului de Soft, deschisă
în luna noiembrie 2010, funcţionează în baza Protocolului de colaborare culturală şi de
servicii de informare şi documentare tehnică, informatică şi I.T. nr. 1603/01.07.2010 şi a
Contractului de subînchiriere nr. 28/01.07.2010:
- suprafaţa utilă: 40 mp;
- fond de documente : 5.855 unităţi;
- ore de funcţionare: 16 ore/săptămână;
- nr. salariaţi: 1;
- staţii disponibile: 2 staţii, una asigurată de Bibliotecă şi una de Parcul de soft;
- Total cheltuieli pentru funcţionare: cheltuielile de funcţionare sunt asigurate de Parcul de
Soft.
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru" deschisă în cadrul Gării de călători CFR în iunie 2009,
contract de închiriere 293/06.06.2009:
- Suprafaţa utilă: 43,20 mp;
- Fond de documente: 9.486 unităţi de bibliotecă;
- Frecvenţa medie zilnică: 68 utilizatori/zi;
- Ore funcţionare pentru public: 40 ore/săptămână;
- Nr. salariaţi: în prezent 6.
Filiala nr. 5 „Hortensia Papadat-Bengescu” - în curs de înfiinţare. Fond de
documente la momentul actual 6.859 u.b.
În Republica Moldova sunt deschise 5 (cinci) Filiale Urechia, iar în Ucraina 2 (două)
filiale dotate cu peste 11.000 de publicaţii primite din donaţii de la Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia” şi colaboratori.
III.4. Bugetul Instituţiei
În perioada 2013 - 2015:
a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Categorii
1

1

Venituri proprii

Prevăzut
(lei)
2

Realizat
(lei)
3

127.000

87.159

(totalitatea surselor atrase)
2

Subvenţii/Alocaţii buget local

12.879.000

10.262.618

3

Chelt. de întreţ.(Chelt.curente+chelt.capital),
din care:

25.458.000

8.765.650

- cheltuieli de capital: investiţii

432.000

258.590

Cheltuieli de personal, din care:

7.200.000

5.853.430

0

0

4

- cheltuieli cu colaboratorii
5

Cheltuieli pe beneficiar, din care:
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- din subvenţie

0

0

- din venituri proprii/surse atrase
6

Alte categorii

b) gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei
(%): Nu este cazul
c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de
tarife practicate: în anul 2013 – 36.846 lei, în anul 2014 – 34.206 lei şi în sem. I 2015 –
16.107 lei;
veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: în anul 2013 –
36.846 lei, în anul 2014 – 34.206 lei şi în sem. I 2015 – 16.107 lei;
veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor
cu alte autorităţi: total - 0 lei.
d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%):
nu este cazul;
e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%):
în anul 2013 – 54,19%;
în anul 2014 – 57,82%;
în sem. I 2015 – 62,53%.
f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul local:
în anul 2013 – 5,16%;
în anul 2014 – 0,80%;
în sem. I 2015 – 0%.
g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): nu este cazul;
h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă: nu este cazul;
i) cheltuieli pe beneficiar, din care:
din subvenţie: total – 0 lei;
din venituri proprii: în anul 2013 – 36.846 lei, în anul 2014 – 34.206 lei şi în sem.
I 2015 – 16.107 lei;.
III.5. Programele de activităţi
În perioada 2013 - 2015 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat 2.190
manifestări culturale (în anul 2013 – 533 manifestări, în anul 2014 – 676 manifestări, în
perioada 1 ianuarie – 31 iunie 2015 – 981 manifestări), prin forţe proprii sau în colaborare
cu diferite organizaţii.
La aceste evenimente culturale s-a înregistrat o participare record în istoria
Bibliotecii de 338.719 persoane la care se adaugă 1.653.023 vizitatori la Bibliotecă şi
Filiale. Numai în cadrul Târgului de carte şi Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri” se
constată, de la an la an, o creştere semnificativă a publicului participant: în anul 2013 –
30.000 participanţi, în anul 2014 – 35.000 participanţi, în anul 2015 – 43200 participanţi.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a derulat în ultimii trei ani un număr important
de proiecte, care au vizat atât extinderea teritorială, caz în care se fac demersuri pentru
deschiderea Filialei nr. 5 în cartierul Dunărea, cât şi optimizarea şi eficientizarea serviciilor
prin menţinerea funcţională la capacitate maximă a Filialei 1 „C. Negri” şi a Filialei nr 2
„Paul Păltănea”, prin deschiderea pe perioada verii a Bibliotecii Estivale din Parcul
Eminescu precum şi a Grădinii cu Cărţi în Grădina Publică, prin introducerea noilor
tehnologii IT şi utilizarea mijloacelor social media de comunicare.
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Proiecte permanente:
Târgul de carte/ Festivalul Naţional al Cărţii „Axis Libri”
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi în parteneriat cu Editura Eikon, sub patronajul
Ministerului Culturii, cu sprijinul Consiliului Judeţului, Consiliului Local şi Primăriei
Municipiului Galaţi şi în colaborare cu instituţiile de cultură: Centrul Cultural „Dunărea de
Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor, Teatrul
Muzical „Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul de Păpuşi „Gulliver”,
Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, Casa de Cultură a Sindicatelor şi Casa de
Cultură a Studenţilor, a organizat în perioada 2013-2015, într-un spaţiu neconvenţional,
trei ediţii ale Târgului de carte şi Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri” la care au fost
prezentate produsele literare a 650 de edituri din ţară şi din străinătate (în anul 2013 – 200
edituri, în anul 2014 – 220 edituri, în anul 2015 – 230 edituri). Pe parcursul celor cinci zile
de festival s-au desfăşurat un total (pentru perioada 2013 – 2015) de 528 de evenimente
la care au participat 108.200 persoane (în anul 2013 – 141 evenimente şi 30.000
participanţi; în anul 2015 – 157 evenimente şi 35.000 participanţi; 230 evenimente la care
au participat o medie de 43.200 participanţi).
Salonul Literar „Axis Libri”
Manifestare săptămânală în cadrul căreia se desfăşoară: dezbateri, lansări de carte,
întâlniri cu autorii, microrecitaluri de muzică şi poezie a oferit publicului gălăţean, în
perioada 2013-2015, un număr de 203 cărţi lansate şi întâlnirea cu 153 de autori astfel:
- în anul 2013: 79 cărţi lansate, 58 autori invitaţi;
- în anul 2014: 72 cărţi lansate, 60 autori prezentaţi;
- în anul 2015, stagiunea I 2015: 52 cărţi lansate, 35 autori invitaţi.
Editura „Axis Libri”
Înfiinţată din februarie 2010, Editura „Axis Libri” componentă în structura funcţională a
Bibliotecii pune în valoare şi susţine activitatea Salonului literar şi a Festivalului Naţional
de Carte.
În perioada 2013-2014, au fost editate un număr de 63 publicaţii (anul 2013 – 23 de
publicaţii (monografii şi seriale) în limba română, din care una în limba engleză; anul 2014
- 28 de publicaţii (monografii şi seriale) în limba română, din care una în limba engleză;
anul 2015 – 12 publicaţii).
O serie de documente editate de Editura „Axis Libri” în anii 2013-2015, au avut sprijinul
financiar al Consiliului Local şi al Primăriei Galaţi.
Alte proiecte în derulare/ iniţiate în perioada 2013-2015 vizează utilizarea
tehnologiilor moderne şi acestea sunt Programul „Biblionet – Lumea în Biblioteca mea” şi
Biblioteca „V.A. Urechia” – Centru de formare regională.
„Biblionet – lumea în biblioteca mea”
Finanţator: Fundaţia IREX România, cu finanţare de la Fundaţia Bill & Melinda Gates
Valoarea totală a Proiectului pentru Judeţul Galaţi în perioada 2009-2014: 2.100.000 lei.
Biblionet a fost un program de finanţare care a fost derulat şi implementat pe parcursul a
cinci ani şi care facilitează românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui
sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin cursurile de formare şi tehnologia
furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub forma
unui parteneriat între IREX România, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară. Pentru
a-şi atinge acest obiectiv, Biblionet se concentrează pe patru componente principale ale
programului:
Facilitarea accesului public la informaţie
Pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice
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Promovarea valorii bibliotecilor pentru comunitate
Asigurarea sprijinului guvernamental
Acest proiect s-a derulat începând cu anul 2009 şi până la sfârşitul anului 2014, iar
toate bibliotecile din judeţ au fost dotate astfel: Biblioteca Judeţeană Galaţi şi Biblioteca
Municipală Tecuci cu câte 10 calculatoare, o imprimantă, un scanner, un videoproiector,
un ecran de proiecţie pe secţie, iar bibliotecile orăşeneşti şi comunale cu câte 4
calculatoare, o imprimantă, un scanner, un videoproiector, un ecran de proiecţie.
În cadrul programului Biblionet au fost dotate cu echipamente IT 80 biblioteci
publice locale (incluzând aici şi sediul central al BVAU şi filialele acesteia) şi au fost
instruiţi 105 bibliotecari în Tehnologia Informaţiei şi Servicii noi de bibliotecă,
rezultând astfel o investiţie de 2.100.000 lei la nivelul judeţului.
Biblioteca „V.A. Urechia” - Centrul Regional de Formare profesională
Finanţator: Fundaţia IREX România, cu finanţare de la Fundaţia Bill & Melinda Gates
În cadrul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi a fost creat „Centrul Regional de
Formare profesională” ca ultimă acţiune a Programului „Biblionet” susţinut de Fundaţia
IREX. La nivel naţional au fost alese cinci biblioteci (Bucureşti, Deva, Braşov, Cluj şi
Galaţi) care vor avea rol de centre de învăţare atât pentru bibliotecarii din instituţie,
bibliotecarii din bibliotecile din judeţ, bibliotecarii din judeţele arondate, cât şi pentru
utilizatorii Bibliotecii, orice utilizator al Bibliotecii sau potenţial utilizator care doreşte să
parcurgă o formă de formare profesională. Pentru existenţa Centrului Regional de
Formare profesională au fost impuse câteva condiţii din partea Fundaţiei IREX:
1. Înfiinţarea centrului a plecat şi de la voinţa managementului de a crea un serviciu de
calitate pentru formare pe diverse nevoi;
2. Înfiinţarea Centrului Regional de Formare profesională ca departament de sine
stătător în organigrama instituţiei, cu un post dedicat - un bibliotecar cu competenţe/
certificate abilităţi de formator;
3. Biblioteca a obţinut certificatul de acreditare ca furnizor de cursuri de formare, de la
organismele competente - Autoritatea Naţională pentru Calificări; a fost obţinută
acreditarea şi certificarea pentru cursul de perfecţionare de Formator, cod COR 242401;
4. Susţinerea a cel puţin o serie de cursuri de Formator cu acreditare (27 - 31 octombrie
2014). Pentru prima serie de formare a fost selectată soluţia ca 10 bibliotecari din judeţul
Galaţi să urmeze acest curs; examenul de certificare şi atestare conform metodologiilor în
vigoare a fost susţinut în data de 10 decembrie 2014.
Ca urmare a întrunirii condiţiilor impuse prin proiect, Fundaţia IREX a susţinut
financiar costurile pentru acreditare, costurile legate de materialele de curs şi în cursul
anului 2015, Centrul Regional de Formare profesională al Bibliotecii „V.A. Urechia” a fost
dotat cu echipamente IT în valoare de 9000 de dolari.
Pe parcursul anului 2015 s-au organizat 5 (cinci) cursuri la care au participat 50
persoane.
Proiectul Biblioteca Estivală
Este lansat anual, odată cu evenimentele prilejuite de 15 iunie – comemorare Eminescu şi
constă în aducerea serviciilor de educaţie şi loisir mai aproape de utilizator, prin
amenajarea unui spaţiu out-door primitor şi generos prin intermediul căruia sunt puse la
dispoziţia publicului gălăţean peste 3550 documente de bibliotecă din care aproximativ
1800 sunt periodice: ziare şi reviste, locale şi naţionale, jocuri de şah şi remi. În anul 2015
s-au achiziţionat aproximativ 780 de periodice şi 160 de monografii, cele din urmă fiind
donaţii. Pe toată durata funcţionării în cadrul Bibliotecii Estivale s-au desfăşurat activităţi
specifice vacanţei: Tabără de creaţie sub acelaşi brand „Axis Libri”, tabără structurată pe
trei secţiuni - Pictură, Artă fotografică şi Creaţie literară pentru două categorii de vârstă : 5
– 8 ani şi 9 – 14 ani. Tot în cadrul Bibliotecii Estivale s-au derulat şi Serile Folk „Axis Libri”
ce au constat în spectacole live de muzică folk , în fiecare zi de miercuri de la orele 17:00,
iar marţea începând cu orele 12:00 la Biblioteca estivală s-a desfăşurat Clubul de
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Scrabble sub directa îndrumare a domnului Andrei Alexandrov, psiholog la Şcoala nr. 20
din Galaţi.
Toate aceste evenimente au adus, pe parcursul anilor 2013 – 2015, un număr de
15.680 participanţi (4.500 – în anul 2013; 5.230 – în anul 2014, 5.950 – în anul 2015)
respectiv un număr de 79.837 vizitatori.
Proiectul Clubul de Vacanţă
Se organizează în fiecare vară, pe timpul vacanţei. Programul educaţional-recreativ de
vară Clubul de vacanţă are cinci componente: Clubul Curioşilor; Cafeneaua
culturală; BiblioVACANŢA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! şi Şah sportul
minţii!.
Nr. Participanţi: cca 11.120
Programul de educaţie nonformală Grădina cu Cărţi
Inaugurat în luna iunie a anului 2015, este un program de educaţie nonformală ce se
desfăşoară în Grădina Publică, pe perioada verii.
Nr. participanţi: 2.750
Activitatea de cercetare a Bibliotecii:
A fost continuat proiectul Oameni în memoria Galaţiului, finalizat cu editarea a
încă 3 (trei) volume cu date biobibliografice şi reproduceri după documente iconografice
despre personalităţile gălăţene aniversate în anii: 2011 (21 personalităţi); 2012-2013 (15
personalităţi); 2014 (12 personalităţi).
Urmare a dezbaterilor din Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii „V.A. Urechia”, a temelor
de cercetare din cultura gălăţeană s-a realizat pentru prima oară o revistă anuală de
specialitate Anuarul ştiinţific al Bibliotecii „V.A. Urechia”, revistă apreciată atât pe plan
local cât şi national. Alte lucrări editatea de Bibliotecă ca urmare a studiilor şi cercetărilor
specifice în domeniu: Incunabule în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia”: Cărţi poştale
ilustrate: Mapă; Valori patrimoniale în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia”: Cărţi poştale
ilustrate: mapă; Fondul Cantacuzino al Bibliotecii „V.A. Urechia”. Vol. 1, 2.
Proiecte anuale (derulate pe o perioadă determinată):
- Proiectul Raftul cu iniţiativă - Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci.
Promotor: ANBPR şi Asociaţia PROVOBIS - Centrul Naţional de Resurse pentru
Voluntariat
Parteneri: ONG -uri (Fundaţia „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar „La Vale”, Liceul
Tehnologic de Marină, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”), instituţii publice (DGASPC – Centrul
de zi „Alzheimer”), AJOFM Galaţi etc.
Misiunea: Programul de voluntariat îşi propune să strângă noi utilizatori prin diversificarea
ofertei serviciilor bibliotecii şi crearea unor oportunităţi de dezvoltare profesională şi
personală, promovând non-discriminarea, toleranţa şi accesul neîngrădit la informaţie.
Scopul: Dezvoltarea unui management performant al activităţii de voluntariat în Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia”, utilizând metode şi instrumente noi, adaptate la specificul
instituţiei, la necesităţile sale şi ale beneficiarilor.
Obiectivele programului de voluntariat „BVAU - Star voluntar”:
Realizarea unui Serviciu de Informare pentru Orientare în Carieră şi
Dezvoltare Personală pentru persoanele între 18 şi 35 de ani, cu implicarea
voluntarilor (cu sprijinul Centrului Regional de Dezvoltare Profesională);
Crearea unui Centru Regional de Informare pentru Voluntariat în cadrul
Bibliotecii „V.A. Urechia” până la data de 1 martie 2015.
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- Organizarea de cursuri gratuite pentru utilizatori în cadrul bibliotecii: „Curs de
iniţiere în utilizarea calculatorului şi a Internetului pentru adulţii de peste 50 de ani”,
proiect demarat din 2011.
Obiectivul proiectului: alfabetizarea digitală a adulţilor, pentru a putea accesa informaţii din
mediul online şi a comunica online cu cei dragi.
În cadrul acestui curs, adulţii învaţă cum să utilizeze calculatorul, cum să acceseze
Internetul şi cum să caute sit-urile de calitate, să comunice pe email şi pe yahoo
messenger.
În perioada 2013-2015 au fost iniţiaţi 75 cursanţi, pe parcursul unei săptămâni fiecare.
- Proiectul de promovare a lecturii: Bătălia cărţilor
Biblioteca a implementat acest proiect care este un concurs naţional de lectură, în
parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
(filiala Galaţi).
Scopul proiectului este stimularea şi motivarea lecturii în rândul copiilor şi adolescenţilor,
promovarea literaturii pentru aceste categorii de public prin organizarea unui cadru
concurenţial – concurs cu premii. Obiectivele proiectului:

popularizarea cărţilor de valoare destinate copiilor şi adolescenţilor;

familiarizarea participanţilor la concurs cu regulile de lectură şi de întocmire a unei
fişe de lectură;

însuşirea de către participanţii la concurs a competenţelor de lectură: înţelegerea
textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente
şi interpretări proprii în scris şi oral în cadrul unei dezbateri.
Nr. participanţi: 65 persoane.
- Dezvoltarea deprinderilor şi competenţelor de cercetare şi documentare la tineri
Biblioteca a implementat proiectul educaţional „Întocmirea unei bibliografii cartografice,
istorice şi geografice generale, pe baza materialului existent în cadrul Bibliotecii „V.A.
Urechia”, realizat în baza Protocolului de colaborare 2490 din 25.06.2014, încheiat cu
Colegiul Naţional „V. Alecsandri”, prof. coordonator Ion Cioroiu. Activităţi derulate în cadrul
proiectului: sesiuni de iniţiere în tehnica muncii de cercetare, cu scopul de a selecta şi
cumula referinţe bibliografice cu privire la geografia şi istoria judeţului Galaţi, respectiv cu
privire la documentele cartografice existente în colecţiile bibliotecii îndrumarea elevilor
voluntari în cadrul acestui proiect şi sprijinirea lor pentru întocmirea dosarului de
voluntariat; întocmirea fişei de post pentru aceşti elevii implicaţi în proiect. Cu sprijinul
elevilor au fost transpuse în format electronic fişe în format clasic existente în cadrul
Serviciului şi referinţe bibliografice din Anuarele bibliografice în format tipărit referitoare la
geografia şi istoria judeţului Galaţi.
Nr. participanţi: 65 persoane.
Pe lângă acestea Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte mai mici cu
parteneri locali din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a organizaţiilor non
guvernamentale, care vizau promovarea lecturii, a studiului şi cercetării, numărul acesta
crescând progresiv în ultimii trei ani. S-a încheiat un număr de 187 de protocoale de
colaborare (73 în anul 2013, 79 în anul 2014 şi 35 în primul semestru al anului 2015) cu
diverse instituţii precum şi un număr de 132 de proiecte educaţionale (43 în anul 2013,
52 în anul 2014 şi 37 în sem. I, anul 2015).
Biblioteca „V.A. Urechia“ a fost auditată şi certificată de către entitatea acreditată în
domeniu Business Quality Cert conform standardului SR EN ISO 9001:2008, primind
Certificatul ce confirmă că Sistemul de Management al Calităţii a fost implementat în
instituţie.
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III.6. Situaţia programelor manifestărilor culturale din Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia”
În Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi, evoluţia programelor se prezintă
conform tabelului de mai jos, în care apar ca ani de referinţă 2013, 2014 şi 2015:
Costuri Costur Costu
Costuri Raportarea
Costuri
ri
prevăz i
prevăz costurilor
Denumirea
realizat
ute pe realizat prevăz
ute pe proiectelor propuse
programului
e
ute
pe
proiect e
proiect la limitele valorice
proiec 2014
2013
2013
2015
din anii 2013-2015:
t
Medi
2014
Mici i
(între (între Mari
1000 3500 (peste
lei şi 0 şi 10000
3500 1000 0 lei)
0 lei) 00
lei)
Programe
31650
culturale
şi 355300 277425
251825 357800
0
educaţionale
a)Salon literar
19800
5750
15000
5750
19800
x
Axis Libri
b)Festivalul
20000
Naţional Axis 220000 200000
180000 220000
x
0
Libri
c)Ziua
Bibliotecarului - 13750
12500 10750
8500
13750
x
23 aprilie
d)Zilele
Bibliotecii
– 16500
1850
16500
1850
16500
x
noiembrie
e)Zilele Cărţii
pentru copii –
6050
3675
6050
3675
6050
x
iunie
f)Club
de
vacanţă
–
2200
1850
2200
1850
2200
x
iunie/august
g) Tabăra de
creaţie
Axis
0
0
0
0
1000
x
Libri
h) Noaptea în
Bibliotecă
la
0
0
0
0
1500
x
Galaţi
i)Manifestări
culturale,
microexpoziţii,
evenimente
culturale etc.

77000

51800

66000

50200

77000

Programe
investiţionale
şi
de

276000

22535,
74

61000

55445,7
4

131000
0

x
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Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2013

Costur
i
realizat
e
2013

Costu
ri
prevăz
ute pe
proiec
t
2014

250000

0*

1000

Costuri
realizat
e
2014

Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2015

35000

32910

35000

x

609,74

1000

609,74

7500

x

25000

21928

25000

21928

7500

x

0

0

0

0

100000

0

0

0

0

900000

x

0

0

0

0

250000

x

g) Serviciu de
medicina
muncii –
serviciu extern

0

0

0

0

10000

Programe
ştiinţifice şi de
dezvoltare
organizaţional
ă:

260484

628245

63589

35645

147000

a)Biblionet

52000

52000*
*

18530

18530**

0

b)EdLocal

0

0

0

0

0

x

2484

2258

2484

0

0

x

3850

3500

425

425

2000

x

Denumirea
programului
securitatea
muncii
a) achiziţie
tehnică de
calcul şi dotări
independente
b) Protecţia
muncii,
sănătatea şi
securitatea
c)Consultanţă
şi expertiză
d)Reparaţii
curente,
igienizare,
reparaţii
acoperiş,
izolare ş.a.
e)Achiziţia şi
implementarea
unui nou sistem
integrat de
bibliotecă
f) Amenajare
spaţiu şi
deschidere
Filiala nr. 5

c)Ghidul LivesRo
d)Cartea
călătoare

Raportarea
costurilor
proiectelor propuse
la limitele valorice
din anii 2013-2015:

x

x

x
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Denumirea
programului
e)Consfătuiri
bi-anuale
f)Evaluare
şi
clasare
documente de
patrimoniu
g)Inaugurarea
Filialei nr. 2
h)
Biblioteca
Estivală

Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2013

Costur
i
realizat
e
2013

2150

2150

Costu
ri
prevăz
ute pe
proiec
t
2014
2150

165000

542982

15000
20000

Costuri
realizat
e
2014

Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2015

Raportarea
costurilor
proiectelor propuse
la limitele valorice
din anii 2013-2015:

2150

10000

20000

7000

20000

17815

-

-

0

x

7540

20000

7540

15000

x

x

x

i) Centrul de
0
0
0
0
100000
x
Excelenţă
Programe
8600
8000
8600
8000
60000
editoriale:
a)Editare
4600
4500
4600
4500
24500
x
monografii
b)Editare
4000
3500
4000
3500
35500
x
periodice
* Legislaţia în vigoare nu a permis realizarea cheltuielilor prevăzute la această categorie
** Costul total la finalul proiectului finanţat din fonduri nerambursabile neeuropene a fost
de 2.100.000 lei.
B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL INSTITUŢIEI
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 113/30 iulie 2014, este cuprins în
Anexa nr. 1.
IV. SARCINI ŞI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENTUL BIBLIOTECII JUDEŢENE
„V.A. URECHIA” GALAŢI
IV.1. Sarcini
Pentru perioada 2016 – 2019 managementul va avea următoarele sarcini:
- realizarea misiunii şi obiectivelor instituţiei în baza unui program cultural profesionist
pentru susţinerea unui profil instituţional propriu - cadru optim al desfăşurării activităţii
curente în acord cu statutul unei instituţii culturale care răspunde nevoilor comunităţii
locale;
- colecţionarea, organizarea, dezvoltarea, conservarea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor
prin achiziţii, schimb inter-bibliotecar şi alte surse, colecţii reprezentative de unităţi
biblioteconomice indiferent de suportul material (cărţi, broşuri, periodice, documente
grafice şi audio vizuale purtătoare de informaţii, software, înregistrări multimedia,
reproduceri tipărite sau multiplicate în serie etc.);
- asigurarea unei activităţi culturale valoroase capabilă să asigure educarea şi dezvoltarea
publicului ţintă pe termen mediu şi lung, să intensifice schimburile culturale la nivel
naţional, european şi internaţional;
- asigurarea diversificării ofertei culturale a instituţiei prin realizarea unor proiecte şi
programe complementare activităţii de bază (proiecte educaţionale, sociale etc.) având ca
scop intensificarea/ susţinerea legăturii publicul ţintă din comunitatea locală;
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- continuarea programelor şi proiectelor existente care au asigurat diversificarea ofertei
culturale a instituţiei, atragerea şi fidelizarea publicului precum şi iniţierea unor noi
programe;
- organizarea de servicii speciale pentru persoanele dezavantajate;
- dezvoltarea, conservarea, restaurarea şi valorificarea fondului de publicaţii cu valoare de
patrimoniu cultural cu referire îndeosebi la moştenirea culturală gălăţeană;
- realizarea unor parteneriate cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate, în vederea
derulării unor programe şi proiecte culturale de interes local, naţional, european şi
internaţional la care copiii să aibă un acces direct;
- asigurarea calităţii infrastructurii necesare pentru desfăşurarea optimă a activităţii
instituţiei;
- asigurarea formării profesionale continuă a personalului de specialitate, tehnic şi
administrativ al instituţiei, ţinând cont de contextul cultural actual;
- realizarea unor forme moderne de promovare a activităţii instituţiei pentru creşterea
vizibilităţii la nivel local, naţional şi internaţional şi atragerea unor categorii diversificate de
public (diversificare strategii de marketing, strategii de comunicare şi PR);
- facilitarea şi organizarea de manifestări culturale specifice cu rol educativ şi de informare,
precum şi de publicitate a bibliotecii;
- gestionarea eficientă a resurselor financiare ale instituţiei şi implementarea unor strategii
financiare pentru creşterea veniturilor proprii din activitatea de bază şi reducerea costurilor
pe beneficiar;
- iniţierea şi organizarea de programe culturale specifice educaţiei permanente;
- atragerea de finanţări şi cofinanţări locale, naţionale şi/sau europene, şi/sau
internaţionale precum şi sponsorizări, donaţii pentru derularea proiectelor culturale;
- realizarea unor măsurători cantitative şi calitative pentru identificarea categoriilor de
beneficiari şi actualizarea permanentă a acestor studii pentru o mai bună cunoaştere a
nevoilor culturale ale actualilor şi potenţialilor beneficiari;
- prezentarea către Consiliul Judeţului Galaţi la termenele prevăzute, sau ori de câte ori
este necesar, a situaţiei economico-financiare a instituţiei, a modului de realizare a
obiectivelor şi indicatorilor din proiectul şi contractul de management;
- stabilirea măsurilor pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra
incendiilor în instituţie;
- stabilirea măsurilor privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a
normelor de securitate a muncii;
- transmiterea către Consiliul Judeţului Galaţi conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de
urgenţă, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare;
- stabilirea atribuţiilor de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform
ROF, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de
specialitate, aprobate prin fişele de post;
- elaborarea planurilor anuale ale instituţiei în vederea stabilirii obiectivelor din Planul de
management al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”.
IV.2. Obiective
Pentru perioada 2016 – 2019 managementul instituţiei va avea ca obiectiv principal
dezvoltarea armonioasă a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” urmărind următoarele:
1. Proiecte mici şi medii – pe termen scurt
1.1. Comunicaţii şi reţea
- Pentru utilizarea sistemului integrat de bibliotecă şi în spaţiile din Depozit şi clădire anexă
(instalarea staţiilor de lucru pentru desfăşurarea activităţilor specifice) este necesară
montarea instalaţiei de curenţi slabi şi a reţelei de date (Internet) – valoare lucrări de
proiectare şi execuţie 25.000,00 lei.
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- Modernizarea, întreţinerea şi extinderea sistemului actual de comunicaţii, achiziţia de
echipamente specifice: 3.000,00 euro.
1.2. Diversificarea serviciilor de bibliotecă - Servicii de copiere
- Dezvoltarea şi extinderea serviciului de copiere a documentelor de bibliotecă indiferent
de suportul de stocare presupune achiziţia de echipamente corespunzătoare:
- un scaner self-service pentru uzul cititorilor - sala de lectură – 15.000 euro;
- imprimante laser de reţea – pentru serviciul/compartimentul propriu – 4 buc. - 40.000
euro.
1.3. Atelier/ Laborator Legătorie şi Restaurare
- Pentru dotarea Laboratorului de Legătorie existent şi pentru înfiinţarea unui
compartiment de restaurare carte veche (în prezent personalul din cadrul laboratorului
parcurge programul de atestare profesională pentru profesia de restaurator carte veche)
valoare estimată 35.000 euro – echipamente, ustensile şi materiale.
1.4. Editura şi tipografie
- Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ înfiinţează în anul 2009 propria editură sub
denumirea „Axis Libri“sub egida căreia după 11 ani de absenţă, reia publicarea
Buletinului Fundaţiei Urechia şi lansează Revista trimestrială de Cultură: „Axis
Libri“. Pentru a eficientiza costurile cu tipărirea, Biblioteca intenţionează achiziţia unui
echipament specific – maşină tipografică – dispozitiv tip offset valoare estimată: 50.000,00
euro. Echipamentul tipografic va fi utilizat şi pentru elaborarea şi tipărirea materialelor
necesare promovării serviciilor furnizate de bibliotecă şi a diverselor formulare utilizate în
activităţile specifice zilnice.
1.5. Echipament videoconferinţă şi sonorizare
- Pentru derularea evenimentelor organizate de Bibliotecă prin Proiectul de management
sunt prevăzute achiziţia unui sistem pentru organizarea de videoconferinţă, a unui sistem
de sonorizare corespunzător şi a unei camere video digitale. Valoarea estimată 15.000
euro.
1.6. Întreţinere/înnoire echipamente - birotică
- În serviciile bibliotecii sunt integrate toate operaţiunile specifice de bibliotecă şi de
gestiune desfăşurându-se cu ajutorul echipamentelor I.T. Aceste staţii de lucru,
calculatoare de birou, laptop-uri, multifuncţionale, în mare parte au ieşit din durata de
funcţionare prevăzută de normativele tehnice şi contabile astfel încât se impune înlocuirea
acestora;
- Valoarea estimată pentru o rată de înnoire pentru echipamente/staţii de lucru de 20% pe
an: 10.000,00 euro/an.
1.7. Dotări funcţionale şi transport
- Biblioteca deţine în dotare 3 (trei) autoturisme achiziţionate în 2001, 2007, 2008 pentru
care costurile cu exploatarea, datorită gradului de uzură sunt în creştere. Pentru perioada
următoare este necesară înnoirea parcului auto cu un autoturism şi un microbuz (7+1
locuri minim) – utilizat pentru deplasarea la bibliotecile comunale din judeţ, biblioteci ce
sunt sub îndrumarea metodologică a Bibliotecii. Valoarea estimată: 30.000,00 euro;
- Din punct de vedere al utilităţilor funcţionale pentru 2015-2020 vor fi necesare :
- asigurarea unui spor de putere de la reţeaua electrică naţională;
- reabilitarea/ schimbarea centralei termice
1.8. Colecţii documente
- Pentru completarea şi actualizarea permanentă a colecţiilor de documente este necesară
alocarea de resurse financiare corespunzătoare. Astfel pentru o politică de achiziţii
conform cerinţelor legale pentru achiziţia de carte, periodice curente şi documente de
colecţii speciale – carte veche, tablouri etc. valoarea estimată este de 500.000,00 lei/an.
1.9. Educaţie şi promovare – proiecte culturale şi educaţionale:
- Ziua Culturii Naţionale – Eminescu – Program de manifestări dedicate marelui poet
naţional;
- Ziua Bibliotecarului în România – 23 aprilie;
- Zilele cărţii pentru Copii – Carnavalul personajelor de poveste - 1 iunie;

HOTĂRÂREA Nr. 119 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 24
- Clubul de vacanţă pe timp de vară: Tabăra de Creaţie Axis Libri, Clubul Curioşilor,
Cafeneaua Culturală, Vacanţa Altfel, Clubul BiblioVacanţa;
- Festivalul Naţional al Cărţii AXIS LIBRI – manifestare de amploare iniţiată de
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” în colaborare cu Consiliul Judeţului Galaţi, Consiliul
Local Galaţi, Primăria Municipiului Galaţi, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos“, Editura „Eikon” Cluj şi sub înaltul patronaj
al Ministerului Culturii;
- Salonul Literar AXIS LIBRI – manifestare cultural-artistică ce îşi propune ca în fiecare zi
de joi a săptămânii, la ora 17:00, să realizeze: lansări de carte, dezbateri literare,
recitaluri de muzică şi poezie etc.;
- Noaptea în Bibliotecă la Galaţi – proiect implementat de Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia”;
- Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” - (săptămâna din jurul datei de 11 noiembrie – data
inaugurării Bibliotecii „V.A. Urechia”).
2. Proiecte mari - pe termen lung şi/sau finanţare multianuală
2.1. Amenajare spaţiu exterior
- În ce priveşte prezervarea obiectivului de patrimoniu (clădire de patrimoniu cod LMI: GLII-m-B-03057) în care Biblioteca îşi desfăşoară activitatea se impune amenajarea spaţiului
exterior, respectiv cei 2339 mp de curte cuprinzând spaţiu verde, căi de acces, spaţiu de
parcare şi alei prin lucrări de reparaţii şi/sau înlocuire pavaj, alei de acces, refacere spaţii
de parcare, iluminat extern şi ambiental, dotare cu mobilier de exterior corespunzător
desfăşurării de activităţi out-door; înlocuire pavaj curte ( în prezent - 180 mp), reparaţii
şi/sau înlocuire gard de împrejmuire. Ţinând cont de faptul că întreg ansamblul străzii
Mihai Bravu este declarat monument istoric se impune întocmirea unui Proiect de
arhitectură pentru amenajare spaţiu exterior şi ulterior execuţia lucrărilor propriu zise.
2.2 Extinderea reţelei de biblioteci publice din municipiul/judeţul Galaţi
- Amenajarea, inaugurarea şi extinderea filialei din cartierul Dunărea, una din zonele de
mare aglomerare urbană a municipiului;
- Amenajarea şi inaugurarea unei biblioteci mobile – Bibliobuz „V.A. Urechia”, care să
asigure servicii de bibliotecă în judeţ şi zonele limitrofe judeţului; promovarea egalităţii de
şanse pentru toţi utilizatorii şi accesul acestora la actul cultural şi la resursele
informaţionale.
- înfiinţarea a 2 (două) filiale specializate.
2.3. Alinierea la Agenda Digitală pentru România – TIC în cultură
- Optimizarea şi eficientizarea serviciilor de bibliotecă la nivel local şi la nivel judeţean prin
Implementarea Sistemului Integrat de Bibliotecă (ILS) în biblioteca publică la nivelul
bibliotecilor publice din judeţul Galaţi şi interconectarea cu sistemul de biblioteci
şcolare şi universitare; ca soluţie software pentru gestionarea şi distribuţia colecţiilor
bibliotecilor clasice şi bibliotecilor digitale şi pentru asigurarea interconectării cu sistemul
bibliotecilor publice din judeţul Galaţi - TinREAD - Expert.
- Dezvoltarea de servicii e-bibliotecă, respectiv utilizarea platformei e-guvernare în
biblioteca publică, digitizarea patrimoniului, acces la resurse şi platforme on-line de
învăţare, utilarea/dotarea bibliotecii publice cu echipamente tip self-service, etc. Susţinere
financiară în valoare de minim 300 mii euro;
- Înfiinţarea, mai întâi la nivel de municipiu şi apoi extins la nivel de judeţ, regiune, unor
puncte (centre) de informare zonală, în care pe lângă Info chioşc-ul „self-service” să
existe şi personal specializat care să ofere informaţii punctuale de la „ce obiective de
interes există în zonă, cum se ajunge, care este programul de vizitare şi care sunt tarifele
de acces” până la informaţii despre „ce trebuie să faci pentru a obţine o finanţare de la...”.
Tot în aceste centre să se găsească materiale de promovare specifice, despre zonă,
despre obiective, oferite gratuit, precum şi materiale promoţionale contra-cost de la cele
artizanale şi de tip manufacturier până la monografii tipărite sau enciclopedii cu şi despre
Galaţi.
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2.4. Alinierea la Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului pentru
2014-2020
- Festivalul de carte itinerant „Axis Libri” Galaţi – Chişinău – Odessa. Proiectul
demarat iniţial de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” cu Festivalul Naţional Axis Libri se
doreşte a fi extins şi se va intitula sugestiv „AXA CĂRŢII”; uneşte rutele Galaţi-Bucureşti,
Galaţi–Cahul, Galaţi-Chişinău, Galaţi-Giurgiuleşti, Galaţi–Reni, Galaţi-Ismail şi din acest
an, Galaţi-Odessa prin desfăşurarea de festivaluri de carte şi în Chişinău şi Odessa,
înfiinţarea de noi filiale şi achiziţionarea unui server puternic care să permită susţinerea
unei baze de date comună, creându-se astfel o platformă de interacţiune între diaspora
culturală şi ştiinţifică română de peste hotare şi comunitatea de acest tip din România în
vederea promovării patrimoniului istoric şi cultural naţional;
- Dezvoltarea capitalului uman prin intermediul serviciilor noi de bibliotecă – furnizare de
cursuri şi dezvoltarea de competenţe prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii;
- Imperativul major pentru viitor îl constituie realizarea cu fonduri europene a unei
Biblioteci Regionale în Galaţi, în parcul Corneliu Coposu (zona Inelului de Rocadă), în
perspectivă km zero al Galaţiului, care să deservească utilizatorii din zona regională
aferentă (Galaţi, Brăila şi Tulcea).
OBIECTIVELE de mai sus vor fi cuprinse într-un Program viabil şi coerent cu
identificarea potenţialului financiar şi uman care să fie mobilizat astfel încât obiectivele,
sarcinile şi proiectele să poată fi îndeplinite/ realizate la termenele şi nivelele convenite în
concordanţă cu exigenţele şi standardele europene, cu menţiunea că şansa de reuşită
este în funcţie de posibilităţile materiale şi financiare ale Ordonatorului principal de credite
– Consiliul Judeţului Galaţi.
V. PERIOADA PENTRU CARE SE ÎNTOCMEŞTE PROIECTUL DE MANAGEMENT
Perioada pentru care se întocmeşte proiectul de management este de 3 ani
începând cu data de 01.03.2016.
Proiectul întocmit de candidat, în baza legii române, cu respectarea prevederilor din
actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de 25 pagini + anexe
redactate cu caractere Times New Roman de 13 pct., spaţierea la 1,5 rânduri, cu diacritice
şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi în perioada 2016 - 2019.
În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor art. 2 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 269/2009.
În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta
candidatului răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 269/2009, având în vedere următoarele prevederi, care
reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management:
1. analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
2. analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
3. analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare, după caz;
4. analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei;
5. strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV;
6. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor
financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate.
Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii
manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi
obiectivelor.
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VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT
A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent
a.1. instituţii/organizaţii1 care se adresează aceleiaşi comunităţi;
a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale2;
a.3. cunoaşterea3 activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiar al acestora;
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media;
a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate4;
a.6. profilul/portretul beneficiarului actual;
- analiza datelor obţinute;
- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari5;
a.7. beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei: - pe termen scurt;
- pe termen lung;
a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);
a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei 6;
a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după
caz.
B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea
acesteia:
b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei;
b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel
naţional/internaţional, în U.E, după caz alte state);
b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: - ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută,
factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc;
b.4. concluzii: - reformularea mesajului, după caz;
- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare,
după caz:
c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;
c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative
incidente;
c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de
conducere7, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor
de competenţe în cadrul conducerii instituţiei;
c.4. analiză a nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri
de perfecţionare8 pentru conducere şi restul personalului.
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:
d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate
în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere;
cheltuieli pentru reparaţii capitale);
1

prezentare succintă
lista programelor/proiectelor, şi o scurtă descriere a lor
3
lista acestor acţiuni
4
nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole ( cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.)
5
comparativ cu ultimul raport
6
cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie
7
Numărul întrunirilor, data acestora.
8
Lista cuprinzând propuneri pe funcţii de execuţie şi/sau de conducere, cu menţionarea duratei şi tipului cursului de
perfecţionare/formare profesională
2
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d.2. analiza comparativă9 a cheltuielilor (estimate şi, după caz realizate) în
perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie;
Observaţii,
Nr.
Tip
Deviz
Deviz
Deviz
Programul
comentarii,
Crt.
proiect
proiect
estimat
realizat
concluzii
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Proiecte
mici
Proiecte
medii
Proiecte
mari
Total:
Total:
Total:
Total:
d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii
de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific,
abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;
- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul
parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale;
d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie.
- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subvenţie;
- din venituri proprii.
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV:
e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de
management;
e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi, după
caz, descrierea10 fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora, exemplificări;
e.3. proiecte propuse11 în cadrul programelor;
e.4. alte evenimente, activităţi12, specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management.
9

Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul mai multor proiecte de acelaşi
tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloana (5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare proiect în parte.
10
Pentru o mai bună înţelegere autoritatea poate recomanda prin intermediul caietului de obiective ca fiecare Program să poarte
elemente de identificare distinctă (denumire), să aibă o descriere clară, inteligibilă, scop şi public ţintă definit/identificabil.
11
În funcţie de specificul fiecărei instituţii, la acest punct (e.2.), la formularea solicitării privind prezentarea proiectelor, autoritatea va
avea în vedere următoarele:
- în cazul instituţiilor de spectacole sau concerte etc. se vor solicita detalii concrete (autor, titlu, creatori etc.) privind
proiectele/producţiile artistice (spectacolele, concertele) pentru cel mult un an;
- în cazul aşezămintelor culturale, în cadrul programelor legate de producerea şi exploatarea, găzduirea unor producţii artistice, se vor
solicita detalii concrete pentru cel mult un an, pentru proiecte în cadrul programelor de formare/educative, expoziţionale etc, pentru cel
mult .....ani;
- în cazul muzeelor/colecţiilor publice, detalii concrete privind proiectele expoziţionale, de prezentări publice, de cercetare etc. se vor
solicita pentru cel mult … ani;
- în cazul bibliotecilor, detalii concrete privind proiectele/activităţile specifice din biblioteci (restaurare, lectură publică, împrumut etc.) se
vor solicita pentru cel mult … ani;
- în cazul altor tipuri de instituţii publice de cultură, detalii concrete, în funcţie de specificul şi specificitatea instituţiei în cauză se vor
solicita pentru o perioadă de cel mult ......... ani.
12
Programe, după caz, proiecte, acţiuni, evenimente etc. ocazionale, care prin natura lor nu fac parte din activitatea curentă a
instituţiei dar prin care managerul apreciază că va putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor manageriale.
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea
resurselor financiare necesare spre a fi alocate de către autoritate:
f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 3 ani
(perioada proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesare spre a fi
alocate din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către Consiliul Judeţului Galaţi.
previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei;
previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu
menţionarea surselor vizate
f.2. previzionarea evoluţiei costurilor13 cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din
programele propuse) prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile
preconizate14 în proiecte, cuprinsă în anexa nr. 3, pentru întreaga perioadă de
management15;
f.3. proiecţia16 veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe
categorii de bilete/tarife practicate, cuprinsă în anexa nr. 4.
VII. ALTE PRECIZĂRI
Analizarea activităţii manageriale şi evaluarea acesteia, se va realiza, potrivit
legislaţiei în vigoarea, respectiv: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cât şi a Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009.
VIII. Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul Caiet de obiective.

13

Conform tabelului din anexa nr. 2 la caietul de obiective: tabelul valori de referinţă.
Conform tabelului din anexa nr. 3 la caietul de obiective: tabelul investiţiilor în programe.
15
Din perspectiva autorităţii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor/proiectelor reprezintă o informaţie extrem de utilă care va
sta la baza negocierii clauzelor contractului de management şi a programului minimal anual.
16
Conform tabelului din anexa nr. 4 la caietul de obiective: tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică
instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate.
14
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Anexa nr. 1 la Caietul de obiective
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL BIBLIOTECII JUDEŢENE „V. A. URECHIA” GALAŢI
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ este instituţie publică înfiinţată în anul
1889 prin Decret regal nr. 3382 din 7 decembrie 1889.
Art.2. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“, instituţie publică culturală non-profit,
funcţionează ca instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţului Galaţi, care-i asigură
baza materială şi resursele financiare necesare, potrivit standardelor prevăzute de Legea
bibliotecilor (Legea nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
Art.3. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ funcţionează respectând normele,
instrucţiunile şi metodologiile în vigoare.
Art.4. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“, instituţie judeţeană cu personalitate
juridică, firmă şi sigiliu propriu, are sediul în Galaţi, str. Mihai Bravu, nr. 16 şi îndeplineşte
şi funcţia de bibliotecă publică pentru municipiul Galaţi.
Art.5. (1) Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ este bibliotecă cu profil enciclopedic
în slujba comunităţii judeţene, permiţând accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de
date şi la alte surse proprii de informaţii.
(2) Biblioteca asigură egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare
informării, educaţiei permanente, petrecerii timpului liber şi dezvoltării personalităţii
utilizatorilor, fără deosebire de statut social ori economic, vârstă, sex, apartenenţă politică,
religioasă ori etnică.
Art.6. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ nu poate fi desfiinţată decât în cazul
desfiinţării autorităţii care a înfiinţat-o şi a preluării patrimoniului de către o altă bibliotecă
publică de drept public.
Art.7. (1) Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ poate fi finanţată de către Consiliul
Local al Municipiului Galaţi pentru programe culturale, editare cărţi, festivaluri (târguri) de
carte, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale;
(2) Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ poate fi finanţată şi de alte persoane
juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări
sau alte surse legale de venituri.
Art.8. (1) Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” oferă utilizatorilor săi persoane
juridice sau persoane fizice, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului Judeţului Galaţi,
servicii pe bază de tarife;
(2) Serviciile pe bază de tarife constau în: închirieri temporare de spaţii cu / fără
echipamente specifice pentru organizare de cursuri, seminarii, evenimente socio-culturale,
tehnoredactare, copiere şi multiplicare de documente (indiferent de tipul de suport),
compensaţia de întârziere a împrumutului, navigare pe internet peste limita de timp
acordată gratuit, spiralare şi legare de documente, expertiză de specialitate în domeniul
conservării documentelor, aplicarea de tratamente şi igienizare a documentelor tip carte,
difuzarea unor materiale, documente şi publicaţii editate de Bibliotecă, cursuri de
perfecţionare profesională, recuperarea valorii pagubelor produse de către utilizatori şi din
alte activităţi în condiţiile legii.
Art.9. Fondurile extrabugetare constituite din tarifele percepute conform art. 7, art. 8
din prezentul Regulament şi conform art. 67 din Legea bibliotecilor rămân la dispoziţia
Bibliotecii Judeţene fiind folosite, după caz, pentru asigurarea necesarului de materiale
consumabile, amenajarea spaţiilor de bibliotecă, dezvoltarea colecţiilor de documente,
modernizarea şi automatizarea serviciilor de bibliotecă şi / sau pentru derularea activităţilor
prevăzute la art. 8 alin. (5,6) din Legea bibliotecilor, iar disponibilul financiar provenit din
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aceste surse şi existent la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi
destinaţie.
CAPITOLUL II
SUBSISTEMUL BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN JUDEŢUL GALAŢI
Art.10. Subsistemul bibliotecilor publice din judeţul Galaţi se constituie din
totalitatea bibliotecilor publice de drept public precum şi din totalitatea bibliotecilor publice
de drept privat şi face parte din subsistemul bibliotecilor publice care este parte a
sistemului naţional de biblioteci, sistem integrat sistemului informaţional naţional.
Art.11 Din reţeaua bibliotecilor publice de drept public din judeţul Galaţi fac parte:
a) Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“
b) Biblioteca Municipală „Ştefan Petică“ Tecuci
c) Bibliotecile orăşeneşti din Tg. Bujor şi Bereşti
d) Bibliotecile comunale din judeţul Galaţi.
Art.12. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ coordonează şi îndrumă metodologic
bibliotecile publice din Municipiul Tecuci, oraşele şi comunele judeţului Galaţi.
Art.13. Activitatea Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ se structurează şi se
dimensionează raportat la populaţia şi necesităţile comunităţi municipiului Galaţi iar din
2009 coordonează şi serviciile publice care ţin de Proiectul „Biblionet – lumea în biblioteca
mea.”
Art.14. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ îndeplinind şi funcţia de bibliotecă
publică pentru municipiul Galaţi poate fi finanţată şi de către Consiliul Municipal Galaţi
pentru programe culturale, lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale pentru Festivalul
Naţional de carte, cât şi pentru editarea de lucrări care evidenţiază personalităţile culturale
gălăţene.
CAPITOLUL III
ATRIBUŢII ŞI ACTIVITǍŢI SPECIFICE
Art.15. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“, instituţie de cultură, componentă a
sistemului informaţional naţional, îndeplineşte, corespunzător nivelului de organizare,
resurselor alocate şi cerinţelor comunităţii judeţene, următoarele atribuţii:
a) constituie, organizează, prelucrează, conservă şi pune la dispoziţia utilizatorilor colecţii
reprezentative de documente de bibliotecă;
b) asigură servicii de lectură şi studiu prin sălile de lectură sau împrumutul la domiciliu a
documentelor de bibliotecă;
c) asigură servicii de informare comunitară, documentare, lectură şi educaţie permanentă;
d) achiziţionează, constituie şi dezvoltă baze de date, organizează cataloage şi alte
instrumente de comunicare a colecţiilor, în sistem clasic şi/sau automatizat, formează şi
îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;
e) editează bibliografia locală sau o conservă în baza de date;
f) facilitează accesul utilizatorilor şi la alte colecţii sau baze de date, prin împrumut
interbibliotecar ori prin accesare şi comunicare la distanţă;
g) iniţiază, organizează sau colaborează la programe şi acţiuni de diversificare,
modernizare şi automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecţiilor de
documente şi a tradiţiilor culturale, de animaţie culturală şi de educaţie permanentă;
h) efectuează, în scopul valorificării colecţiilor, studii şi cercetări în domeniul
biblioteconomiei, ştiinţelor informării şi al sociologiei lecturii, organizează reuniuni ştiinţifice
de profil, redactează şi editează produse culturale necesare membrilor comunităţii;
i) îndeplineşte funcţia de depozit legal pentru Judeţul Galaţi, organizând depozitul legal din
documentele de bibliotecă (cărţi, periodice, alte documente grafice şi audio-vizuale)
primite gratuit de la producătorii din judeţ, conform prevederilor Legii depozitului legal
(Legea 111/1995);
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j) întocmeşte periodic rapoarte de autoevaluare a activităţii bibliotecii (de regulă, anual).
Art.16. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi cerinţelor ce-i revin, Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia“, conform art. 15, realizează, în principal, următoarele activităţi specifice:
a) completarea curentă şi retrospectivă a colecţiilor care să asigure condiţii optime de
informare, documentare şi lectură la nivelul comunităţii servite; acest proces realizându-se
prin achiziţii, donaţii, schimb interbibliotecar, transfer şi prin alte surse legale;
b) evidenţa biblioteconomică primară şi individuală a documentelor din colecţii, în sistem
tradiţional şi automatizat, cu respectarea standardelor în vigoare;
c) prelucrarea biblioteconomică a documentelor din colecţii, cu respectarea normelor
tehnice de specialitate;
d) realizarea de operaţiuni de împrumut a documentelor de bibliotecă pentru studiu,
informare şi lectură la domiciliu sau în săli de lectură;
e) organizarea unui sistem propriu de cataloage care să permită identificarea lucrărilor
solicitate;
f) participarea la întocmirea de cataloage colective locale, naţionale sau internaţionale;
g) completarea, organizarea, prelucrarea şi conservarea bunurilor culturale de patrimoniu
ale Bibliotecii, pentru constituirea colecţiilor speciale, precum şi a celor care fac parte din
depozitul legal;
h) elaborarea şi editarea de lucrări bibliografice şi documentare la cererea utilizatorilor sau
potrivit domeniilor de interes şi temelor de cercetare stabilite de conducerea Bibliotecii
pentru valorificarea colecţiilor, cum ar fi: bibliografii tematice, bibliografii locale,
biobibliografii, dicţionare biobibliografice locale, volume cuprinzând lucrările sesiunilor
ştiinţifice ale bibliotecii, cercetări bibliografice şi documentare cu caracter cultural-istoric,
de sociologie a lecturii şi cărţii etc., precum şi publicaţii seriale care să valorifice experienţa
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“;
i) asigurarea pentru utilizatori a condiţiilor optime pentru studiu şi informare, în spaţii cu
această destinaţie;
j) asigurarea, pentru satisfacerea unor interese de studiu şi informare, a împrumutului
interbibliotecar, în conformitate cu prevederile legale;
k) eliminarea periodică din colecţii, cu respectarea prevederilor legale, a publicaţiilor uzate
moral sau fizic;
l) efectuarea de activităţi de igienizare a spaţiilor de bibliotecă şi de asigurare a condiţiilor
microclimatice de conservare a colecţiilor, precum şi condiţiile de protecţie şi pază a
întregului patrimoniu;
m) executarea de lucrări de legătorie şi recondiţionare a documentelor de bibliotecă în
atelierul propriu;
n) asigurarea orientării utilizatorilor la raftul cu acces liber, precum şi în consultarea
cataloagelor bibliotecii şi a altor cataloage de care dispune biblioteca sau la care are
acces, referitoare la colecţiile altor biblioteci;
o) efectuarea, în condiţiile legii, a operaţiunilor de avizare a restanţierilor, de recuperare a
publicaţiilor nerestituite sau distruse de către utilizatori;
p) iniţierea de activităţi de marketing şi de promovare a serviciilor de bibliotecă;
q) realizarea activităţilor de promovare a colecţiilor prin expoziţii, dezbateri, întâlniri cu
autori, editori etc.;
r) desfăşurarea activităţilor de formare şi informare a utilizatorilor;
s) iniţierea şi participarea la proiecte şi programe de cooperare bibliotecară pentru
dezvoltarea serviciilor de bibliotecă, formarea continuă a personalului şi atragerea de noi
surse de finanţare;
ş) îndrumarea şi coordonarea activităţilor din bibliotecile publice din judeţul Galaţi, prin
controlul programelor propriu-zise, a modului de respectare a normelor biblioteconomice şi
prin elaborarea şi determinarea aplicării unor metodologii de lucru; participarea la
încadrarea bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţ; repartizarea lucrărilor
achiziţionate de la M.C.P.N., asigurarea unei minime instruiri a bibliotecarilor noi şi
planificarea instruirii centralizate a acestora; coordonarea activităţii de automatizare a
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bibliotecilor publice din judeţ pentru a asigura coerenţă şi compatibilitate în reţea, cât şi
pentru funcţionarea corespunzătoare a Biblionetului pe întreg judeţul.
CAPITOLUL IV
COLECŢIILE BIBLIOTECII JUDEŢENE „V. A. URECHIA“ GALAŢI
Art.17. Colecţiile Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ sunt alcătuite, organizate şi
dezvoltate permanent prin achiziţii, donaţii, schimb, transfer şi alte surse sau sunt alcătuite
din fonduri constituite istoric şi sunt formate din: cărţi, periodice, manuscrise,
microformate, microfilme, documente cartografice, documente de muzică tipărite (partituri),
documente grafice (gravuri, fotografii, picturi, reproduceri de artă plastică), documente
arhivistice, documente audio-vizuale (discuri, benzi magnetice, casete audio şi video, CDuri), documente electronice (CD-ROM, baze de date pentru seriale electronice, documente
digitale, e-books), alte documente, indiferent de suportul material.
Art.18. În funcţie de vechime, raritate, unicitate, provenienţă şi valoare culturală,
documentele aflate în colecţiile Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ au, în condiţiile legii,
statut de bunuri culturale comune sau de bunuri culturale de patrimoniu. Normele de
consultare a colecţiilor se stabilesc prin „Regulamentul serviciilor pentru public“ (Anexa I),
elaborat de conducerea bibliotecii şi adus la cunoştinţa utilizatorilor, prin mijloace
specifice.
Art.19. Documentele din categoria bunuri culturale comune au regim de obiecte de
inventar. Documentele din această categorie se constituie în colecţii destinate
împrumutului la domiciliul utilizatorilor sau consultării de către aceştia în bibliotecă, în
cadrul sălilor de lectură, de audiţii, de informare şi documentare.
Art.20. Documentele din categoria bunurilor culturale de patrimoniu nu au regim de
mijloace fixe şi sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii. Sunt
constituite în colecţii speciale sau în regim de depozit legal. Documentele acestor colecţii
sunt destinate conservării şi studierii în sălile de lectură şi constau în: manuscrise, cărţi,
periodice, gravuri, atlase, hărţi, foi volante, fotografii, ilustraţii şi altele asemenea ce fac
parte din patrimoniul cultural naţional şi fondul arhivistic naţional, lucrări cu caracter
bibliofil, cărţi, periodice şi alte produse grafice aparţinând producţiei editoriale, de regulă,
până la 1948, constituite istoric şi completate ulterior.
CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZATORICǍ ŞI ATRIBUŢIILE UNITǍŢILOR STRUCTURALE
ALE BIBLIOTECII JUDEŢENE „V. A. URECHIA“ GALAŢI
Art.21. (1) Structura organizatorică a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ se aprobă
şi se modifică prin Hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi
(2) Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia" Galaţi are în componenţă următoarele
unităţi structurale:
1. Serviciul Resurse Umane, Asistenţă de Specialitate, Organizarea Muncii
- Secretariat, arhivă;
- Compartimentul tehnic – administrativ – gospodăresc;
- Compartimentul Marketing, Proiecte, Programe, Editare şi promovare.
2. Serviciul Relaţii cu Publicul
- Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru adulţi;
- Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru copii
3. Serviciul Săli de lectură
- Săli de lectură şi depozite generale;
- Compartimentul Multimedia.
4. Serviciul Dezvoltarea, Evidenţa şi Prelucrarea colecţiilor
- Biroul Completare, achiziţii, evidenţa colecţiilor;
- Biroul Catalogarea colecţiilor. Control de autoritate. Colecţii speciale
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5. Serviciul Referinţe
- Compartimentul Informare bibliografică;
- Oficiul Referinţe tradiţionale;
- Compartimentul Referinţe electronice / Internet;
- Centrul de Informare Comunitară.
6. Serviciul Automatizarea Prelucrării Informaţiilor şi Serviciilor
- Compartimentul Automatizare;
- Oficiul Multiplicare;
- Oficiul Întreţinere reţele electrice şi automatizare;
- Oficiul pentru Digitizarea documentelor de bibliotecă.
7. Compartimentul Contabilitate
- Oficiul Contabilitate;
- Oficiul Casierie.
8. Laborator Legătorie
9. Filiale.
(3) În cadrul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi funcţionează Editura Axis Libri –
unitate funcţională aflată sub coordonarea Consiliului Editorial, care reuneşte personal din
diferite servicii, birouri şi compartimente ale Bibliotecii.
(4) În incinta Bibliotecii “V. A. Urechia” funcţionează Minilibrăria „Axis Libri”. De
gestionarea şi funcţionarea legală a librăriei răspund următoarele structuri: Serviciul
Resurse Umane, Biroul Marketing, Editura „Axis Libri”, Biroul Completare, Achiziţii,
Serviciul Săli de lectură, Compartimentul Contabilitate.
Secţiunea 1 – Atribuţiile Serviciului Resurse Umane, asistenţă de specialitate,
organizarea muncii
Art.22. Serviciului Resurse Umane, asistenţă de specialitate, organizarea
muncii, are următoarele competenţe şi responsabilităţi:
a) coordonează activitatea curentă şi programele de activitate ale bibliotecilor publice din
judeţ;
b) urmăreşte aplicarea normelor biblioteconomice de organizare şi funcţionare a
bibliotecilor publice din judeţ;
c) efectuează îndrumarea directă a bibliotecilor publice de pe raza judeţului;
d) organizează conferinţe, consfătuiri, schimburi de experienţă, dezbateri pe probleme
biblioteconomice teoretice şi practice;
e) acordă, la cerere, în colaborare cu toate compartimentele specializate ale bibliotecii, cu
aprobarea directorului, asistenţă metodologică bibliotecilor de orice categorie din afara
sistemului bibliotecilor publice;
f) colaborează la întocmirea şi aplicarea programului naţional de formare şi perfecţionare a
personalului de specialitate din bibliotecile publice;
g) organizează cursuri de formare acreditate pentru bibliotecari şi alte categorii de
utilizatori, folosind baza materială a instituţiei precum şi formatorii acreditaţi ai BVAU;
h) organizează baza de date privind bibliotecile publice de pe raza judeţului (structura
colecţiilor, activitatea, personalul ş.a.);
i) elaborează materiale referitoare la metodologia activităţii biblioteconomice practicate în
bibliotecile publice din judeţ;
j) efectuează studii, cercetări, analize privind activitatea bibliotecilor publice, sociologia
lecturii şi a cărţii;
k) urmăreşte realizarea unor colecţii adecvate de documente de bibliotecă pentru
bibliotecile publice de pe raza judeţului Galaţi;
l) redactează materiale metodice pentru a fi publicate în lucrările de specialitate elaborate
de bibliotecă;
m) efectuează lucrările de evidenţă a personalului din Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“
(cărţi de muncă, decizii, contracte etc.);
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n) redactează, împreună cu sectorul contabilitate, deciziile privind activitatea Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia“;
o) participă la organizarea examenelor şi concursurilor de încadrare sau de promovare,
făcând parte din comisia de resort; planifică şi organizează, după aprobare, examinări,
verificări şi testări ale cunoştinţelor de specialitate ale personalului;
p) răspunde de starea disciplinară a personalului, de respectarea programului zilnic (orar);
q) planifică şi urmăreşte concediile de odihnă ale salariaţilor;
r) întocmeşte dosarele de pensionare, le înaintează organizaţiilor de profil şi urmăreşte
emiterea deciziilor;
s) întocmeşte pe baza criteriilor de performanţă evaluări ale activităţii şi personalului din
bibliotecile publice din judeţ;
ş) urmăreşte respectarea măsurilor stabilite pentru protecţia şi îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă, acordarea drepturilor ce se cuvin salariaţilor care lucrează în condiţii vătămătoare
sau periculoase;
t) participă la întocmirea statului de funcţii şi a organigramei Bibliotecii Judeţene
„V.A.Urechia".
ţ) coordonează activitatea privind aplicarea sancţiunilor disciplinare cât şi a contestaţiilor.
Art.23. Compartimentul tehnico – administrativ – gospodăresc are următoarele
competenţe şi responsabilităţi:
a) administrează sediile Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“, efectuează intervenţii
operative şi întocmeşte planuri de acţiune în cazul unor calamităţi: inundaţii, incendii,
înzăpeziri etc.;
b) asigură curăţenia şi întreţinerea corespunzătoare a tuturor sediilor şi spaţiilor exterioare
din imediata vecinătate, planificând şi controlând aceste activităţi;
c) realizează igienizări, dezinfecţii şi deratizări periodice, funcţie de necesităţi, precum şi
lucrări de întreţinere curentă (zugrăveli, vopsitorie, lăcătuşerie, tâmplărie etc.);
d) ţine evidenţa tuturor obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe şi a mişcării acestora;
e) efectuează manipulări de mobilier şi publicaţii, conform necesităţilor şi dispoziţiilor
conducerii bibliotecii;
f) întocmeşte propuneri de transformare a unor mijloace fixe cu perioada de funcţionare
îndeplinită şi de casare a celor irecuperabile; efectuează casarea efectivă a celor
irecuperabile;
g) prezintă puncte de vedere asupra contractelor diverşilor furnizori şi prestatori de servicii
şi realizează achiziţiile necesare bunei funcţionări a Bibliotecii;
h) urmăreşte respectarea planului de pază al instituţiei;
i) asigură respectarea normelor şi dispoziţiilor organelor P.S.I, atât de salariaţi cât şi de
utilizatorii bibliotecii;
j) verifică şi întreţine mijloacele P.S.I. şi răspunde de instructajul în acest domeniul al
salariaţilor;
k) participă la controalele efectuate de pompieri şi urmăreşte înlăturarea operativă a
deficienţelor semnalate;
l) răspunde de curăţenia generală din instituţie, cât şi de integritatea patrimonială a
acestuia.
Art.24. Compartimentul secretariat, arhivă are următoarele competenţe şi
responsabilităţi:
a) gestionează ştampila rotundă a instituţiei pe care o aplică numai pe documentele
semnate de director;
b) primeşte şi înregistrează corespondenţa primită de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“
şi după rezoluţia dată de director o repartizează compartimentelor bibliotecii; expediază
destinatarilor din ţară şi din străinătate corespondenţa, publicaţiile şi alte documente de
bibliotecă primite din partea tuturor compartimentelor bibliotecii;
c) gestionează condica de prezenţă a salariaţilor, precum şi situaţia zilelor de concediu, a
liberelor şi recuperărilor;
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d) răspunde la telefonul din secretariat şi face legăturile telefonice din interiorul şi
exteriorul instituţiei;
e) asigură dactilografierea lucrărilor elaborate de conducerea bibliotecii;
f) organizează arhiva Bibliotecii şi ţine evidenţa documentelor consultate conform
standardelor impuse de reglementările legale în vigoare.
Art.25. Compartimentul Marketing. Proiecte. Programe. Editare şi promovare
are ca atribuţii şi responsabilităţi analiza permanentă a serviciilor de bibliotecă, costurile
acestora în corelaţie cu cerinţele beneficiarilor, precum şi analiza programului Editurii Axis
Libri şi promovarea cu prioritate a publicaţiilor proprii. Rezultatele activităţii de marketing
vor fi utilizate pentru redactarea proiectelor şi programelor Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia“. Sarcina compartimentului este şi de a iniţia, organiza şi coordona proiectele şi
programele Bibliotecii. Pentru realizarea obiectivelor execută următoarele:
a) întreţine o comunicare permanentă cu utilizatorii în vederea adecvării şi ameliorării
continue a serviciilor la nevoile utilizatorilor;
b) evaluează gradul de satisfacţie a utilizatorilor şi întocmeşte rapoarte asupra acestui
aspect;
c) propune conducerii Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ măsuri de optimizare a serviciilor
managementului informaţiilor (culegerea, prelucrarea, memorarea, regăsirea şi
transmiterea informaţiilor) pentru a realiza un echilibru între necesităţile de informare şi
constrângerile bugetare;
d) iniţiază şi întreprinde, după aprobare, măsuri promoţionale de atragere a noi grupuri de
utilizatori la bibliotecă;
e) propune strategii de marketing care să ducă la: creşterea numărului de utilizatori ai
serviciilor oferite; dezvoltarea şi promovarea serviciilor şi produselor noi; dezvoltarea
fiecărui serviciu oferit şi a calităţii acestuia; diversificarea şi lărgirea gamei de servicii şi
produse oferite de Bibliotecă; înlăturarea concurenţei prin varietatea, calitatea şi preţul
ofertei noastre de servicii;
f) analizează piaţa informaţiilor şi a serviciilor culturale legate de creaţii culturale oferite pe
suporturi specifice care fac obiectul colecţiilor bibliotecii ( cărţi, publicaţii periodice,
fotografii, casete, CD-ROM-uri, DVD-uri ş.a.);
g) stabileşte obiectivele, proiectează structura, strategia instrumentelor politicii de
desfacere aplicate la un moment dat (mixul de marketing) pentru a asigura îndeplinirea
obiectivelor;
h) propune planurile anuale de marketing ale Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“;
i) stabileşte metodele de implementare a planului şi a criteriilor de evaluare a activităţii de
marketing;
j) măsoară şi compară rezultatele obţinute cu prevederile planului;
k) conlucrează cu toate compartimentele bibliotecii care trebuie să ofere informaţii
necesare planificării şi implementării planurilor de marketing;
l) iniţiază, organizează sau participă la manifestări specifice compartimentului;
m) are în răspundere permanentă realizarea unor venituri de către Biblioteca
„V.A.Urechia“ din practicarea unor tipuri de servicii cu plată;
n) depistează, ierarhizează şi constituie lista problemelor interne pe care o prezintă
conducerii bibliotecii;
o) urmăreşte oferta externă de proiecte şi programe şi se implică cu responsabilitate în
accesarea de fonduri financiare atât interne cât şi externe;
p) întocmeşte proiectele sau programele stabilite a se realiza;
q) studiază planul editorial şi propune Conducerii difuzarea gratuită a publicaţiilor la toate
Bibliotecile publice din judeţ, la Bibliotecile judeţene, Consiliul Judeţului, Primărie, la alte
instituţii, personalităţilor şi delegaţiilor ce vizitează Biblioteca (inclusiv la Salonul literar Axis
Libri);
r) colaborează cu Serviciul Săli de lectură şi Biroul Completare. Achiziţii la buna
organizare şi funcţionare a Minilibrăriei Axis Libri.
s) constituie colective de lucru pentru realizarea de proiecte sau a proiectelor aprobate.
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Secţiunea 2 – Atribuţiile Serviciului Relaţii cu publicul
Art.26. Serviciul de Relaţii cu publicul
are următoarele competenţe şi
responsabilităţi:
- realizează serviciile de lectură şi studiu pentru utilizatorii bibliotecii, prin birourile
corespunzătoare organizate la sediu cât şi prin activităţi culturale specifice de stimulare a
interesului public pentru informare, documentare şi studiu;
- propune, în colaborare cu compartimentul de specialitate, extinderea programului de
automatizare a activităţii din serviciu, atât în ceea ce priveşte procesele de servire a
utilizatorilor, cât şi în cele de evidenţă a activităţii sau a documentelor existente în secţii;
- realizează interfaţa, comunicarea instituţională cu celelalte instituţii culturale, cu massmedia locală şi naţională.
Art.27. Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru adulţi are următoarele
competenţe şi responsabilităţi:
a) realizează servicii de împrumut la domiciliu a documentelor de bibliotecă cu această
destinaţie pentru utilizatorii bibliotecii cu domiciliul stabil în municipiul şi judeţul Galaţi;
b) consultă documentaţia, sub orice formă, referitoare la producţia editorială curentă şi
propune titlurile şi numărul de exemplare necesare secţiei, iar comanda propusă o
înaintează compartimentului completare-achiziţii;
c) organizează, după metoda accesului liber la raft, documentele de bibliotecă din secţie,
pe baza schemei aprobate; propune modificările, revizuirile, extinderile necesare,
determinate de modificările C.Z.U. (Clasificarea Zecimală Universală) cerinţele de
orientare a cititorilor sau creşterea colecţiilor; completează permanent cu noi documente
fondurile expuse în cadrul accesului liber la raft;
d) participă la realizarea sistemului de cataloage al bibliotecii;
e) organizează activităţi specifice de comunicare a colecţiilor (expoziţii, lansări,
simpozioane, întâlniri cu autori ş.a.);
f) efectuează îndrumarea individuală a lecturii utilizatorilor, întocmeşte materiale de
informare, orientare şi folosire a colecţiilor secţiei (pliante, scheme de organizare şi
circulaţie, fişiere tematice, analitice etc.);
g) asigură orientarea beneficiarilor în utilizarea instrumentelor de informare clasice şi
automatizate;
h) ţine evidenţa gestionară a colecţiilor repartizate secţiei;
i) urmăreşte, împreună cu compartimentul automatizare, elaborarea formelor de
recuperare a documentelor împrumutate până la executarea silită sau despăgubirea
bibliotecii în cazul unor prejudicii, potrivit legii;
j) efectuează lucrări de igienizare a colecţiilor din secţie şi asigură, prin atelierul de
legătorie, legarea şi recondiţionarea documentelor uzate;
k) verifică periodic colecţiile secţiei şi propune scoaterea din circulaţie a celor uzate fizic
sau depăşite ştiinţific;
l) elaborează metodologii pentru operaţiuni ale activităţilor din cadrul secţiei;
m) verifică identitatea utilizatorilor care vin în secţie, pe baza permisului de acces şi a
actelor de identitate; actualizează datele din fişa cititorului;
n) administrează şi gestionează aparatura, echipamentele, precum şi toate celelalte
mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotarea secţiei;
o) ţine legătura cu organizaţii (O.N.G.-uri, şcoli, alte tipuri de aşezăminte culturale) a căror
activitate are legătură cu activitatea secţiei.
Art.28. Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru copii are următoarele
competenţe şi responsabilităţi:
a) realizează servicii de împrumut la domiciliu a documentelor de bibliotecă cu această
destinaţie pentru utilizatorii bibliotecii cu domiciliul stabil în municipiul şi judeţul Galaţi;
b) consultă documentaţia, sub orice formă, referitoare la producţia editorială curentă şi
propune titlurile şi numărul de exemplare necesare secţiei, iar comanda propusă o
înaintează compartimentului completare-achiziţii;
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c) organizează, după metoda accesului liber la raft, documentele de bibliotecă din secţie,
pe baza schemei aprobate; propune modificările, revizuirile, extinderile necesare,
determinate de modificările C.Z.U., cerinţele de orientare a cititorilor sau creşterea
colecţiilor; completează permanent cu noi documente fondurile expuse în cadrul accesului
liber la raft;
d) participă la realizarea sistemului de cataloage al bibliotecii;
e) organizează activităţi specifice de comunicare a colecţiilor (expoziţii, lansări,
simpozioane, întâlniri cu autori ş.a.);
f) gestionează discuri, CD-uri, casete audio şi video, diafilme, diapozitive, jocuri de
inteligenţă adresate copiilor;
g) organizează audiţii muzicale colective şi individuale, vizionări de diafilme, diapozitive,
filme video specifice copiilor;
h) efectuează îndrumarea individuală a lecturii utilizatorilor, întocmeşte materiale de
informare, orientare şi folosire a colecţiilor secţiei (pliante, scheme de organizare şi
circulaţie, fişiere tematice, analitice etc.);
i) asigură orientarea beneficiarilor în utilizarea instrumentelor de informare clasice şi
automatizate;
j) ţine evidenţa gestionară a colecţiilor repartizate secţiei;
k) urmăreşte, împreună cu compartimentul automatizare, elaborarea formelor de
recuperare a documentelor împrumutate până la executarea silită sau despăgubirea
bibliotecii în cazul unor prejudicii, potrivit legii;
l) efectuează lucrări de igienizare a colecţiilor din secţie şi asigură, prin atelierul de
legătorie, legarea şi recondiţionarea documentelor uzate;
m) verifică periodic colecţiile secţiei şi propune scoaterea din circulaţie a celor uzate fizic
sau depăşite ştiinţific;
n) elaborează metodologii pentru operaţiuni ale activităţilor din cadrul secţiei;
o) verifică identitatea utilizatorilor care vin în secţie, pe baza permisului de acces şi a
actelor de identitate; actualizează datele din fişa cititorului;
p) administrează şi gestionează aparatura, echipamentele, precum şi toate celelalte
mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotarea secţiei;
q) ţine legătura cu organizaţiile (O.N.G.-uri, şcoli, alte tipuri de aşezăminte de cultură) a
căror obiect de activitate este pe specificul secţiei.
Secţiunea 3 – Atribuţiile Serviciul Săli de lectură
Art.29. Serviciul Săli de lectură, are următoarele competenţe şi responsabilităţi:
a) propune şi definitivează comenzile de documente de bibliotecă necesare secţiei;
b) pune la dispoziţia utilizatorilor, pe baza cererilor acestora, documentele solicitate,
conform normelor pentru diverse tipuri de documente;
c) efectuează şi ţine evidenţa împrumutului interbibliotecar;
d) primeşte de la Biroul completare şi evidenţă documentele destinate consultării în săli
(cărţi, periodice, alte tipuri de documente), ţine evidenţa preliminară a publicaţiilor
periodice;
e) răspunde de integritatea şi securitatea documentelor de bibliotecă existente în secţie,
consultate în săli sau trimise spre copiere;
f) organizează sau participă la organizarea unor activităţi de comunicare a colecţiilor
(simpozioane, expoziţii, reuniuni culturale etc.);
g) asigură orientarea utilizatorilor în folosirea mijloacelor de informare (cataloage, lucrări
de referinţă etc.);
h) întocmeşte fişiere analitice (clasice sau automatizate) în funcţie de nevoile utilizatorilor;
i) ţine evidenţa documentelor consultate în secţie şi o comunică compartimentului
Automatizare, până la automatizarea procesului de tranzacţionare din secţie;
j) efectuează înregistrări audio-video de la manifestările Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia“, înregistrări care după prelucrare biblioteconomică devin părţi ale colecţiilor
bibliotecii;
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k) primeşte cererile utilizatorilor pentru efectuarea de copii după documentele de bibliotecă
şi le transmite, împreună cu documentele respective, compartimentelor de profil sau
efectuează copiile solicitate în cadrul secţiei atunci când este cazul (compartimentul
Multimedia sau la copiatorul din secţie);
l) se ocupă, prin atelierul de legătorie, de legarea publicaţiilor din secţie sau de efectuarea
operaţiunilor de conservare;
m) efectuează studii şi cercetări în domeniul valorificării colecţiilor, biblioteconomiei,
sociologiei lecturii şi acţionează în aplicarea rezultatelor proprii sau ale altor instituţii de
profil; elaborează lucrări specifice: cataloage, bibliografii, pliante etc.;
n) elaborează metodologii referitoare la operaţiunile specifice secţiei;
o) administrează şi gestionează aparatura, echipamentele precum şi toate celelalte
mijloace fixe şi obiecte de inventar din secţie;
p) efectuează operaţiuni de igienizare a colecţiilor din secţie; sesizează deficienţele în
funcţionarea echipamentelor din secţie;
q) completează fişele speciale pentru documentele din fondurile tradiţionale şi colecţiile
speciale solicitate pentru studiu;
r) stabileşte, pentru colecţiile deosebite, programe de perspectivă şi de durată medie
privind organizarea şi valorificarea lor;
s) gestionează şi conservă unităţile bibliografice existente în secţie, conform normelor
stabilite pentru diverse tipuri de documente;
ş) completează activitatea de catalogare şi indexare, adăugând elementele specifice
colecţiilor din secţie;
t) propune programe şi cooperează cu secţia Automatizare în procesul de automatizare a
activităţilor din secţie;
ţ) sprijină procesul de pregătire şi perfecţionare în domeniul specific de activitate;
u) coordonează activitatea Minilibrăriei Axis Libri.
Secţiunea 4 – Atribuţiile Serviciului Dezvoltarea, Evidenţa şi Prelucrarea
colecţiilor
Art.30. Biroul completare, achiziţii, evidenţa colecţiilor are următoarele
competenţe şi responsabilităţi.
(1) În domeniul completării colecţiilor biroul are sarcina să asigure cel puţin un
exemplar din documentele specifice pentru locuitorii Judeţului Galaţi; urmăreşte de
asemenea continuarea unor colecţii enciclopedice reprezentative, compuse din lucrări
româneşti şi străine, inclusiv completarea cu documente tip „colecţii speciale“. Pentru
realizarea acestor obiective execută următoarele:
a) prospectează piaţa internă şi externă de documente de bibliotecă prin studierea
surselor de informare ale editurilor şi difuzorilor, a listelor de dublete pentru schimb, prin
contacte periodice cu editori, redacţii de publicaţii seriale, ca şi prin confruntarea zilnică a
titlurilor semnal cu cataloagele bibliotecii;
b) selectează din sursele consultate titlurile de interes pentru bibliotecă şi face
confruntarea cu cataloagele bibliotecii;
c) primeşte oferte de la anticariat şi de la persoane fizice, confruntă oferta şi solicită
avizările de specialitate de la compartimentele de resort (comisia de achiziţii şi comisia de
evaluare) şi apoi le prezintă spre aprobare directorului Bibliotecii;
d) preia donaţiile şi după selectarea lucrărilor de interes pentru bibliotecă, propune
redistribuirea celor disponibile;
e) alcătuieşte şi ţine la zi fişierul de precomenzi;
f) urmăreşte intrarea documentelor comandate şi a ofertelor acceptate şi asigură
documentele de însoţire pentru documentele achiziţionate;
g) raportează periodic despre situaţia procesului de completare, având în vedere
asigurarea unui optim al ratei de înnoire (10-25 ani) ca şi a ratei anuale de înnoire
(minimum 50 vol./1000 locuitori);
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h) sesizează operativ furnizorul la neprimirea publicaţiilor seriale prin abonamente, ca şi
despre deficienţele constatate la recepţia altor tipuri de documente, deficienţe semnalate
de Biroul evidenţă.
(2) În domeniul evidenţei colecţiilor, biroul are următoarele competenţe şi
responsabilităţi:
a) primeşte toate publicaţiile şi alte documente de bibliotecă procurate prin diverse căi de
către compartimentul completare-achiziţii, verifică integritatea acestora precum şi
exactitatea actelor însoţitoare;
b) realizează din punct de vedere al evidenţei ieşirea documentelor de bibliotecă din
patrimoniul acestea, pe baza documentelor specifice (act de transfer, proces-verbal de
casare, act de imputaţie, chitanţă de achitare etc.);
c) întocmeşte documentele de evidenţă (proces-verbal de intrare) pentru publicaţiile intrate
fără acte însoţitoare, iar împreună cu comisia de profil stabileşte preţul acestor
documente;
d) aplică însemnele de proprietate ale Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ cu datele de
identificare, precum şi elementele de siguranţă pe documentele intrate în bibliotecă şi le
inventariază, conform normelor specifice;
e) întocmeşte evidenţa globală a intrărilor şi ieşirilor publicaţiilor din patrimoniul bibliotecii,
ţinând la zi Registrul de mişcare a fondurilor;
f) distribuie pe secţii documentele intrate în bibliotecă;
g) stabileşte necesarul de tipizate pentru activitatea specifică.
(3) Evidenţa colecţiilor de bibliotecă se realizează în sistem tradiţional şi
automatizat, respectându-se elementele de structură şi identificare prevăzute de tipizatele
clasice precum şi de necesitatea de a le transpune pe suport automatizat.
(4) Modificările survenite în evidenţa documentelor de bibliotecă se operează
similar în ambele sisteme de evidenţă (tradiţional şi automatizat);
(5) În cazuri de forţă majoră - incendii, calamităţi naturale, devalizări şi alte situaţii
care nu implică o răspundere personală - conducerea bibliotecii dispune scoaterea din
evidenţe a documentelor distruse;
(6) Documentele din categoria bunurilor culturale comune uzate fizic sau moral, pot
fi eliminate din colecţiile bibliotecii, la minimum 6 luni de la achiziţie, respectându-se
procedurile pentru ieşirea documentelor de bibliotecă din evidenţele acesteia;
(7) Inventarierea sau verificarea gestiunilor de documente de bibliotecă se face prin
dispoziţie scrisă a conducerii care să prevadă componenţa comisiei, termene,
responsabilităţi; perioadele de verificare sunt în funcţie de numărul de volume şi sunt
următoarele:
a) până la 10.000 documente - o dată la 4 ani;
b) între 10.001 - 50.000 - la 6 ani;
c) între 50.001 - 100.000 - la 8 ani;
d) între 100.001 - 1.000.000 - la 10 ani;
e) peste 1.000.000 - la 15 ani.
(8) După încheierea operaţiunii de verificare, comisia întocmeşte un proces-verbal
în care sunt prezentate rezultatele verificării;
(9) Conducerea bibliotecii stabileşte, în funcţie de rezultatele inventarierii,
modalităţile de finalizare a verificării gestionare şi de recuperare a eventualelor lipsuri;
(10) Documentele, bunuri culturale comune, lipsă din gestiune se recuperează fizic,
prin înlocuirea cu documente identice, sau valoric, prin achitarea unei sume calculate
conform prevederilor legale (Legea 334/2002 - legea bibliotecilor şi Legea nr. 593/2004
pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor );
(11) Documentele, bunuri culturale de patrimoniu, lipsă din gestiune se recuperează
cu prioritate fizic sau dacă acest lucru nu este posibil se recuperează valoric, conform
prevederilor legale;
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(12) Verificarea integrală a fondului de documente de bibliotecă se realizează prin
încheierea unui proces-verbal de predare-primire, în condiţiile schimbării simultane în
totalitate sau în majoritate a membrilor echipei gestionare;
(13) Când schimbările de personal sunt parţiale, pentru a nu închide biblioteca sau
secţia respectivă, se poate realiza integrarea în gestiune, cu consultarea părţilor şi
stabilirea perioadelor pentru care se calculează răspunderile gestionare ale fiecărui
gestionar;
(14) Predarea-primirea gestiunii se face pe baza unei dispoziţii scrise, în condiţiile
legii şi ale prevederilor prezentului regulament, precum şi a metodologiei specifice
(proces-verbal de predare-primire, acte verificate, acte de intrare-ieşire, fişe contract,
borderouri etc.);
(15) La finalizarea procesului de predare-primire, conducerea bibliotecii procedează
similar verificării gestionare.
Art.31. Biroul Catalogarea colecţiilor. Control autoritate are următoarele
competenţe şi responsabilităţi:
a) efectuează, în regim tradiţional sau automatizat, operaţiunile de catalogare, clasificare,
indexare;
b) concepe, realizează şi întreţine întregul sistem de cataloage al Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia“, cu sprijinul şi consultarea celorlalte compartimente;
c) avizează eventualele modificări de structură a cataloagelor, inclusiv propunerile de noi
cataloage;
d) stabileşte necesarul de tipizate pentru activitatea specifică;
e) stabileşte criteriile de prioritate în procesul de prelucrare şi urmăreşte desfăşurarea
normală a acestui proces, astfel ca documentele de interes să poată fi puse la dispoziţia
utilizatorilor într-un timp cât mai scurt, maximum fiind de 30 de zile lucrătoare de la intrarea
documentelor în bibliotecă;
f) colaborează strâns cu secţia Automatizarea prelucrării informaţiilor şi serviciilor pentru
optimizarea prelucrării în regim automatizat a operaţiunilor de catalogare-indexare, având
în vedere, în special, nevoile utilizatorilor;
g) participă la lucrările reuniunilor din domeniul catalogării, indexării;
h) adoptă modificările şi corecturile C.Z.U., face propuneri în problematica specifică
compartimentului;
i) pe măsură ce se dezvoltă catalogul electronic propune modificarea cataloagelor clasice
sau îngheţarea lor.
Art.32. Compartimentul colecţii speciale are următoarele competenţe şi
responsabilităţi:
a) organizează, conservă şi gestionează documentele de bibliotecă ce formează obiectul
colecţiilor speciale (carte veche, rară, bibliofilă, de patrimoniu) în conformitate cu normele
legale în vigoare;
b) ţine evidenţa primară şi individuală a documentelor ce fac obiectul colecţiilor speciale;
c) întocmeşte evidenţa analitică - pe fişe însoţite de imagini foto pentru documentele ce
fac parte din patrimoniul cultural mobil şi constituie bunuri culturale de patrimoniu;
d) prospectează piaţa documentelor speciale în vederea achiziţionării; reprezentantul
compartimentului Colecţii speciale face parte din comisia de evaluare şi achiziţii şi
avizează asupra oportunităţii achiziţiei;
e) redactează şi organizează cataloagele principale şi auxiliare ale colecţiilor speciale;
f) întocmeşte şi pregăteşte pentru publicare cataloage şi bibliografii ale diverselor genuri
de documente existente în colecţiile speciale şi participă la redactarea celor colective
locale şi naţionale;
g) în limita fondurilor alocate ia măsuri pentru microfilmarea şi xerografierea tuturor
documentelor de valoare pentru punerea în circulaţie a copiilor şi conservarea originalelor;
h) efectuează cercetări de istorie a cărţii şi de valorificare a colecţiilor speciale;
i) pune la dispoziţie pentru lectură documentele din colecţiile speciale conform normelor
stabilite prin lege şi supraveghează consultarea acestora;
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j) face propuneri de activităţi care să promoveze odată cu tezaurul valoros şi imaginea
publică a Bibliotecii;
k) organizează digitizarea tuturor documentelor existente în colecţiile speciale;
l) realizează descrierea documentelor de patrimoniu din colecţiile secţiei în vederea
evaluării acestora.
Secţiunea 5 – Atribuţiile Serviciului Referinţe
Art.33. Serviciul Referinţe are următoarele competenţe şi responsabilităţi:
a) realizează lucrări bibliografice şi documentare pentru valorificarea colecţiilor bibliotecii,
inclusiv bibliografia locală, prin consultarea documentelor existente în colecţiile proprii sau
în alte colecţii, inclusiv a documentelor electronice, conform planului aprobat, sub formă de
fişiere, anuare, dicţionare, biobibliografii / webliografii şi altele asemenea;
b) proiectează şi, după aprobare, organizează şi asigură serviciile de informare
bibliografică şi documentară practicate de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“;
c) organizează activităţi de dezvoltare a interesului public pentru serviciile de informare şi
documentare oferite;
d) instruieşte utilizatorii în folosirea resurselor şi a materialelor de referinţă ale bibliotecii,
inclusiv a celor disponibile în mediul electronic, precum şi a echipamentelor utilizate pentru
aceasta;
e) informează utilizatorii bibliotecii despre noutăţile achiziţionate de bibliotecă şi diferenţiat
pe profile socio-profesionale cu documentele existente în bibliotecă;
f) organizează şi actualizează fondul de referinţă al bibliotecii, inclusiv a surselor de
informare bibliografică realizate în cadrul biroului;
g) prin compartimentul Referinţe electronice/Internet asigură accesul utilizatorilor la baze
de date, Internet, CD-ROM-uri şi alte documente electronice, la programe de aplicaţii, şi
comunică cu aceştia la distanţă, prin mesageria electronică;
h) oferă servicii de scanare şi tipărire la imprimantă, în limita timpului şi resurselor
disponibile;
i) identifică nevoile de informare ale cetăţenilor şi colectează, prelucrează şi organizează
informaţii despre varii aspecte de interes local;
j) identifică şi, în colaborare cu sectoarele de profil, achiziţionează, organizează şi pune la
dispoziţia utilizatorilor un fond documentar de interes local;
k) actualizează periodic informaţiile de interes comunitar din pagina Infoghid a site-ului
bibliotecii;
l) editează, în cadrul planului aprobat, lucrări bibliografice, culegeri şi extrase
documentare, volume ale sesiunilor de comunicări şi referate, simpozioanelor organizate
de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“;
m) organizează, în cadrul planului aprobat, manifestări ştiinţifice de specialitate, culturalistorice şi colaborează la cele organizate de alte compartimente;
n) participă la realizarea lucrărilor specifice colective (locale, naţionale, internaţionale);
o) rezolvă cererile bibliografice sau ajută la rezolvarea lor de către solicitanţi;
p) conlucrează cu celelalte compartimente în vederea adoptării de proceduri şi tehnici
unitare de prelucrare a datelor privitoare la elaborarea lucrărilor bibliografice şi
documentare;
q) cercetează producţia de documente cu incidenţă comunitară şi locală şi propune
achiziţionarea celor de interes;
r) elaborează şi susţine lecţii şi materiale de specialitate în domeniul informării şi
documentării.
Secţiunea 6 – Atribuţiile Serviciului Automatizarea prelucrării informaţiilor şi
serviciilor
Art.34. Serviciul Automatizarea prelucrării informaţiilor şi serviciilor are
următoarele competenţe şi responsabilităţi:

HOTĂRÂREA Nr. 119 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 42
a) propune şi organizează din punct de vedere tehnic trecerea în sistem automatizat a
activităţii bibliotecii, pe baza cerinţelor compartimentelor Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia“;
b) analizează cerinţele pentru aplicaţii la lucrări şi activităţi noi ce se doresc a fi executate
în sistem automatizat, având în vedere softul deja utilizat în aplicaţii;
c) asigură, din punct de vedere tehnic şi al softului, conversia în formă digitală a
informaţiilor privind evidenţa patrimoniului, evidenţa bibliografică pentru sistemul de
cataloage, evidenţa activităţii cu publicul, conform cerinţelor dictate de utilizarea sistemului
automatizat integrat aprobat, pe măsura dotării cu aparatură şi programe;
d) tehnoredactează pe calculator lucrările editate de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“,
inclusiv materialele grafice pentru nevoile instituţiei;
e) adoptă proceduri şi tehnici standardizate în colectarea, prelucrarea, stocarea şi
comunicarea datelor în sistem automatizat;
f) asigură întreţinerea hard şi soft a reţelei de calculatoare din dotarea Bibliotecii „V.A.
Urechia“, precum şi integritatea datelor din bazele de date specifice bibliotecii;
g) colaborează cu firmele care asigură operaţiunile de service pentru reţelele şi
echipamentele bibliotecii, indiferent de natura reţelelor şi echipamentelor;
h) elaborează şi susţine programe de instruire generală în informatică şi de utilizare a
programelor pentru personalul din Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“;
i) coordonează procesul de asistenţă a utilizatorilor în folosirea terminalelor pentru
obţinerea informaţiilor bibliografice ale documentelor solicitate;
j) execută copii după documentele digitale de bibliotecă, urmare solicitărilor utilizatorilor
din secţiile de relaţii cu publicul, respectând prevederile legale în domeniu;
k) asigură asistenţa de specialitate în domeniul automatizării şi informatizării pentru
celelalte biblioteci publice din reţeaua judeţeană şi, în limita posibilităţilor, pentru alte
biblioteci de la nivelul judeţului sau ţării;
l) execută copii de siguranţă, pe suport specific, a informaţiilor înmagazinate în format
digital (programe de calculator, fişiere specializate - baze de date, documente etc.) şi le
arhivează;
m) colaborează cu compartimentele de la Biblioteca Naţională şi de la alte biblioteci din
ţară;
n) asigură evidenţa centralizată a frecvenţei şi tranzacţiilor efectuate în sistem automatizat
şi generarea corespondenţei pentru restanţieri;
o) asigură serviciul de copiere şi multiplicare pentru utilizatori, potrivit condiţiilor stabilite de
conducerea bibliotecii, precum şi pentru nevoile bibliotecii;
p) elaborează metodologii pentru activităţile specifice secţiei;
q) efectuează digitizarea documentelor de bibliotecă, conform programului stabilit de
conducerea bibliotecii;
r) întocmeşte documentaţia pentru achiziţiile de echipamente specifice;
s) organizează şi participă la manifestările ştiinţifice specifice;
ş) răspunde de actualizarea site-ului Bibliotecii , cât şi de design-ul acestuia;
t) colaborează cu echipa Biblionet de la nivelul bibliotecii cât şi din judeţ.
Secţiunea 7 – Atribuţiile Compartimentului Contabilitate
Art.35. (1) Compartimentul Contabilitate are competenţe şi responsabilităţi în
ceea ce priveşte asigurarea legalităţii condiţiilor financiare şi materiale necesare realizării
serviciilor de bibliotecă pentru toţi utilizatorii instituţiei;
(2) Oficiul Contabilitate are următoarele competenţe şi responsabilităţi:
a) întocmeşte planul anual de venituri şi cheltuieli (BVC) pe care îl supune spre aprobare
Conducerii Bibliotecii;
b) întocmeşte programul de control al gestiunilor, îl supune spre aprobare directorului şi îl
realizează în condiţiile şi termenele stabilite;
c) asigură aplicarea normelor privind salarizarea şi a celorlalte drepturi de tip salarial ce se
cuvin salariaţilor bibliotecii;

HOTĂRÂREA Nr. 119 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 43
d) pune la dispoziţia organelor de control pe linie economico-financiară documentele
solicitate, iar după control, propune măsuri de remediere a deficienţelor semnalate,
urmărind îndeplinirea celor hotărâte;
e) întocmeşte periodic rapoarte de execuţie bugetară pe care le prezintă spre aprobare
Conducerii Bibliotecii;
f) la finele anului încheie exerciţiul financiar al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“, iar
proiectul de buget se întocmeşte conform termenelor şi metodologiei stabilite de
prevederile legale;
g) asigurarea controlului preventiv precum şi a tuturor prevederilor din ALOP şi a Codului
Intern.
(3) Oficiul Casierie, are următoarele competenţe şi responsabilităţi:
a) ridică şi depune numerar, în baza foilor de vărsământ şi cec-urilor din conturile
deschise;
b) depune la bancă documente spre decontare;
c) ridică extrasele, verifică sumele decontate şi anexele justificative;
d) ridică imprimate cec necesare decontării operaţiunilor bancare;
e) efectuează plăţi şi încasări conform Decretului nr. 209/1976;
f) asigură integritatea, securitatea numerarului existent în casierie;
g) întocmeşte registru de casă având la bază documentele de încasări şi plăţi;
h) depune la bănci borderourile pentru plăţile cu salariile;
i) îndosariază şi arhivează documentele ce au făcut obiectul plăţilor activităţii.
Secţiunea 8 – Atribuţiile Laboratorului Legătorie
Art.36. Laboratorul Legătorie are următoarele competenţe şi responsabilităţi:
a) efectuează lucrările de legătorie şi recondiţionare a cărţilor deteriorate existente în
secţiile care deţin documente pentru împrumut la domiciliu sau consultare în sălile de
lectură, cooperând cu secţiile în selectarea şi programarea operaţiunilor;
b) asigură compactarea colecţiilor de publicaţii seriale, conform compartimentelor evidenţă
şi săli de lectură, cu aprobarea directorului;
c) execută cutii, casete, mape şi diferite alte piese de protejare a unor documente de
bibliotecă;
d) execută lucrări specifice atelierului, necesare unor expoziţii sau altor manifestări de
acelaşi gen;
e) efectuează lucrări de legătorie pentru materialele elaborate de Biblioteca Judeţeană
„V.A. Urechia“;
f) personalul specializat din cadrul atelierului efectuează tratamente şi operaţii specifice
pentru lucrările deosebite din colecţiile bibliotecii, conform celor stabilite de responsabilul
colecţiilor speciale şi de directorul bibliotecii;
g) realizează părţile ce-i revin din întreaga activitate de conservare a colecţiilor Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia“, conlucrând cu şefii sectoarelor ce au în gestiune colecţii de orice
fel, asigurând şi instruirea personalului implicat în mânuirea, transportul şi depozitarea
documentelor;
h) în activitatea de conservare şi recondiţionare a documentelor de bibliotecă se vor
respecta metodologiile specifice, fiind interzise experimentele pe lucrări din patrimoniul
bibliotecii;
i) execută contra cost, cu aprobarea directorului şi în condiţiile stabilite, servicii de
legătorie pentru persoane fizice sau juridice;
j) se preocupă permanent de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din
cadrul Laboratorului de legătorie;
k) propune şi realizează lucrări specifice care să aducă venituri proprii instituţiei.
Secţiunea 9 – Atribuţiile Filialelor Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia”
Art.37. Filialele bibliotecii au următoarele competenţe şi responsabilităţi:
a) realizează servicii de împrumut la domiciliu pentru toţi utilizatorii, iar pe baza cererilor de
lectură pune la dispoziţia cititorilor, în sălile pentru studiu, documentele solicitate;
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b) propune comenzile de documente de bibliotecă necesare filialei, în colaborare cu
sectorul achiziţii;
c) organizează, după principiile accesului liber la raft, documentele de bibliotecă din filială,
iar pe baza schemei aprobate, propune modificările, revizuirile, extinderile determinate de
modificările C.Z.U.,de cerinţele de orientare a cititorilor sau de creşterea colecţiilor,
completează permanent cu noi documente fondurile expuse în cadrul accesului liber la
raft;
d) organizează activităţi de comunicare a colecţiilor în modalităţile specifice (expoziţii,
lansări de carte, întâlniri cu autori etc.);
e) efectuează îndrumarea individuală a lecturii utilizatorilor şi întocmeşte materiale cu
această destinaţie;
f) ţine evidenţa primară şi gestionară a colecţiilor repartizate filialei, precum şi a circulaţiei
acestora;
g) efectuează înscrierea nominală a cititorilor solicitanţi ai serviciilor Bibliotecii Judeţene
„V.A. Urechia“, prin filiala respectivă;
h) efectuează periodic verificarea colecţiilor filialei şi propune scoaterea din circulaţie a
documentelor de bibliotecă uzate fizic sau ştiinţific;
i) urmăreşte, împreună cu compartimentul automatizare, elaborarea formelor de
recuperare a documentelor împrumutate şi nerestituite, până la executarea silită sau
despăgubirea
bibliotecii, în cazul unor prejudicii, potrivit legii;
j) aduce periodic la punctul central de înscriere fişele contract completate de utilizatorii
care s-au înscris la bibliotecă prin filiala respectivă;
k) efectuează lucrări de igienizare a colecţiilor repartizate filialei şi asigură, prin atelierul de
legătorie, recondiţionarea şi legarea cărţilor uzate;
l) elaborează metodologii pentru operaţiuni ale activităţilor din cadrul filialei;
m) ţine legătura cu organizaţiile din zona filialei pentru orientarea şi îndrumarea lecturii cât
şi pentru acţiuni comune;
n) efectuează, la cererea utilizatorilor, copii după documentele clasice sau electronice,
conform legii copyrightului şi pe măsura dotării filialei cu echipamentele necesare;
o) asigură servicii de informare bibliografică în funcţie de dotare şi personal.
Secţiunea 10 – Editura „Axis Libri” şi Minilibrăria „Axis Libri”
Art.38. (1) Editura Axis Libri este o unitate funcţională (structură profesională
specifică), aflată sub coordonarea Consiliului Editorial, care reuneşte personal din diferite
servicii, birouri şi compartimente ale Bibliotecii.
(2) Editura Axis Libri are drept scop:
- satisfacerea necesităţilor Bibliotecii în privinţa producţiei editoriale;
- crearea cadrului ştiinţific pentru afirmarea bibliotecarilor din Biblioteca „V.A.Urechia”, din
Bibliotecile publice locale dar şi a scriitorilor, a tinerilor, a cetăţenilor în calitate de autori,
indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenenţă politică,
avere sau origine socială;
- asigurarea dreptului la libertatea gândirii şi a cuvântului, la exprimarea liberă a opiniilor şi
convingerilor;
- ridicarea nivelului local şi naţional cultural prin extinderea tematică a producţiei editoriale
de carte, prin creşterea tirajului şi a volumului ediţiilor în funcţie de solicitări şi posibilităţile
materiale;
- stabilirea de relaţii cu editurile din ţară şi din străinătate şi încheierea de convenţii şi
acorduri internaţionale în domeniul editorial.
(3) Editura Axis Libri are un rol de coagulare a activităţilor de culegere-redactare,
tipărire şi difuzare de carte/publicaţii din toate structurile teritoriale cu caracter culturaleducativ, de cercetare ştiinţifică sau profesionale.
(4) Managementul Bibliotecii „V.A.Urechia” Galaţi în domeniul activităţii editoriale se
bazează pe principiile neadmiterii monopolizării, respectării deplinei libertăţi, consolidării şi
modernizării bazei tehnico-materiale proprii.
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(5) Planul editorial anual al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” este avizat de
Consiliul editorial al Bibliotecii şi Managerul/Directorul instituţiei.
Art.39. (1) În incinta Bibliotecii “V.A.Urechia” funcţionează Minilibrăria „Axis Libri”
unde se pun la dispoziţia utilizatorilor revistele şi alte lucrări proprii ale Bibliotecii cât şi
titlurile lansate în cadrul Salonului Literar „Axis Libri”, care săptămânal lansează 3-4 titluri
de mare interes pentru toţi membrii comunităţii locale;
(2) De gestionarea şi funcţionarea legală a librăriei răspund următoarele structuri:
Serviciul Resurse Umane, Biroul Marketing, Editura „Axis Libri”, Biroul Completare,
Achiziţii, Serviciul Săli de lectură, Compartimentul Contabilitate;
(3) Se va urmări aplicare soluţiile legale pentru ca din vânzarea lucrărilor autorilor şi
a altor documente proprii, insigne, cărţi poştale etc. să se perceapă un tarif minim devenit
venit propriu conform propunerilor înaintate şi aprobate de Consiliului Judeţului Galaţi.
CAPITOLUL VI
PERSONALUL, ORGANIZARE ŞI CONDUCEREA
BIBLIOTECII JUDEŢENE „V. A. URECHIA“ GALAŢI
Art.40. (1) Structura organizatorică a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ Galaţi se
aprobă şi/sau modifică de către Consiliul Judeţului Galaţi, prin hotărâre.
(2) Structura profesională şi nivelele de pregătire a personalului, precum şi
repartizarea pe servicii, compartimente şi birouri de activitate se stabileşte de conducerea
Bibliotecii, în raport cu normele prevăzute de Legea bibliotecilor, precum şi în raport cu
necesităţile şi volumul activităţii şi cu nivelul alocaţiilor bugetare stabilit pentru plata
drepturilor salariale ale personalului, în limitele şi nivelele stabilite de lege.
Art.41. Angajarea personalului de specialitate, administrativ şi de întreţinere se face
prin concurs organizat de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“, în condiţiile legii.
Art.42. (1) Personalul de execuţie de specialitate al Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia“ este format din personal cu studii superioare de specialitate şi din personal cu
studii medii şi postliceale de profil.
(2) Pot fi încadraţi ca bibliotecari şi absolvenţi ai altor instituţii de învăţământ
superior, postliceal sau liceal cu alt profil decât cel biblioteconomic, cu condiţia absolvirii
ulterioare a unor cursuri de specialitate.
(3) În statul de funcţii pot fi incluse şi alte funcţii decât cele specifice, dacă sunt
necesare activităţii bibliotecii.
(4) Angajarea personalului administrativ sau de întreţinere stabilit prin organigrama
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ se face cu persoane cu pregătire corespunzătoare,
încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.43. Atribuţiile şi competenţele personalului din Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia“ sunt stabilite de fişa postului, de programele de activitate şi sarcinile de serviciu
elaborate de Serviciul Resurse Umane şi aprobate de Directorul instituţiei.
Art.44. Conducerea Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ este asigurată de un
manager/director, un director adjunct şi un contabil şef.
Art.45. Conducerea celorlalte structuri ale Bibliotecii „V. A. Urechia" este asigurată
de un şef de serviciu, şef de birou, şef de laborator.
Art.46. (1) În cadrul Bibliotecii „V. A. Urechia" Galaţi funcţionează un Consiliu de
Administraţie, cu rol consultativ, format din 7 membri, conform prevederilor legale;
(2) Directorul Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi este preşedintele consiliului de
administraţie;
(3) Consiliul de administraţie are un secretar, numit de către director prin dispoziţie;
(4) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, în calitate de invitaţi fără drept
de vot şi numai când este cazul liderul de sindicat şi reprezentantul salariaţilor nemembri
de sindicat;
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(5) Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, sau ori de
câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, convocarea fiind făcută de către director
sau 1/3 dintre membrii consiliului de administraţie;
(6) Şedinţele consiliului de administraţie se pot ţine în prezenţa a cel puţin jumătate
plus unu din numărul membrilor săi;
(7) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special de
către secretar, şi sunt semnate de către toţi membrii consiliului de administraţie prezenţi.
Art. 47. Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii:
a) dă avizul consultativ asupra:
1. Organigramei şi statului de funcţii;
2. Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii;
3. Regulamentului intern, în acord cu sindicatul salariaţilor;
4. Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor pentru public;
5. Raportului de autoevaluare a activităţii bibliotecii;
6. Proiectului Programului de activitate anual al bibliotecii;
7. Altor activităţi şi proiecte care apar în timpul anului.
b) analizează periodic stadiul îndeplinirii programelor anuale şi propune măsuri pentru
realizarea şi îmbunătăţirea acestora;
c) analizează modul de realizare a măsurilor privind asigurarea condiţiilor de muncă şi
îmbunătăţirea acestora;
d) contribuie la rezolvarea în termen de 30 zile a propunerilor, sugestiilor şi reclamaţiilor
angajaţilor;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau sarcini stabilite prin hotărârea
organelor ierarhic superioare.
Art.48. Conducerea Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi este asigurată de către
manager/director, ajutat de către un director adjunct şi un contabil şef. Numirea,
promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorului şi a directorului adjunct se
realizează, în condiţiile legii, de către Consiliul Judeţului Galaţi.
Art.49. Managerul/Directorul Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ are următoarele
atribuţii:
a) ia măsuri pentru organizarea activităţii pe bază de programe anuale şi proiecte culturale
pe termen mediu şi lung (de regulă conform prevederilor din Contractul de management);
b) acţionează pentru gospodărirea şi gestionarea corespunzătoare a patrimoniului;
c) asigură efectuarea cheltuielilor, încheierea contractelor şi a celorlalte operaţiuni
financiar-contabile privind execuţia bugetară;
d) este ordonator terţiar de credite şi reprezintă instituţia în relaţiile cu persoane fizice sau
juridice;
e) întocmeşte, prin Organigramă şi Regulamentul de organizare şi funcţionare,
organizarea funcţională a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ şi o supune spre aprobare
Consiliului Judeţului Galaţi;
f) conduce Consiliul de Administraţie al Bibliotecii, în calitate de preşedinte;
g) numeşte Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii;
h) numeşte Consiliul Editorial al Bibliotecii.
Art.50. Directorul adjunct de specialitate, care este şi locţiitorul directorului,
are o dublă funcţie:
(1) o funcţie specifică de bibliotecă şi relaţii publice, cu următoarele atribuţii :
a) asigură realizarea şi actualizarea procedurilor activităţilor de relaţii publice;
b) asigură îndeplinirea indicatorilor specifici de bibliotecă, în conformitate cu planul de
activitate anual aprobat de Consiliul de Administraţie al instituţiei;
c) asigură implementarea, realizarea şi actualizarea indicatorilor de performanţă specifici
funcţiilor publice ale instituţiei;
d) relaţionează cu terţi, la nivel naţional şi internaţional, conform competenţelor serviciilor
şi birourilor din subordine.
(2) o funcţie tehnică de investiţii şi dezvoltare filiale, cu următoarele atribuţii:
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a) coordonează şi răspunde de activitatea de Achiziţii publice;
b) în colaborare cu şefii de servicii şi de birouri, întocmeşte planurile anuale de investiţii,
dotare şi aprovizionare cu materiale consumabile, maşini, utilaje şi aparatură,
echipamente IT, software şi servicii, necesare tuturor sectoarelor de activitate, pe care le
supune spre aprobare directorului instituţiei;
c) avizează propunerile de reparaţii curente şi capitale la construcţii şi instalaţii pe care le
supune spre aprobare directorului general;
d) urmăreşte execuţia din punct de vedere tehnic, întocmeşte rapoarte, elaborează
contractele, caietele de sarcini şi graficele de execuţie privind reparaţiile curente şi capitale
la construcţiile şi instalaţiile sediilor Bibliotecii;
e) coordonează şi răspunde de întreţinerea sediilor, achiziţionarea de bunuri, servicii şi
lucrări, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie prin bugetul de venituri şi
cheltuieli al Bibliotecii;
f) întocmeşte şi avizează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare,
documentaţia pentru achiziţia publică de produse, lucrări şi servicii;
g) stabileşte priorităţile, în vederea realizării obiectivelor de investiţii ale Bibliotecii şi face
propuneri de alocare a fondurilor necesare, pe obiective;
h) propune directorului instituţiei programul anual în domeniul investiţiilor;
i) propune spre avizare atât componenţa comisiilor de licitaţie şi de recepţie a lucrărilor de
investiţii, cât şi a produselor şi serviciilor;
j) propune spre avizare componenţa comisiilor de licitaţie şi recepţie a lucrărilor de
reparaţii capitale;
k) coordonează activitatea administrativ-gospodărească şi de aprovizionare a magaziei de
materiale a Bibliotecii;
l) elaborează comenzile specifice serviciilor către Atelierul Legătorie şi le supune spre
aprobare directorului Bibliotecii;
m) răspunde de ordinea, întreţinerea şi curăţenia din instituţie şi Filiale.
Art.51. În cadrul Bibliotecii „V. A. Urechia" Galaţi funcţionează un Consiliu
Ştiinţific format din 9 membri, numiţi prin dispoziţia directorului.
Art.52. Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“, organ de
specialitate consultativ, este format din 9 membri şi este abilitat să se refere la toate
problemele de specialitate precum şi asupra calităţii, conţinutului şi oportunităţii elaborării
unor lucrări sau materiale de către bibliotecă.
Art.53. (1) Consiliul Ştiinţific are în componenţă persoane cu prestigiu profesional
din Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ sau din afara ei;
(2) Preşedintele Consiliului Ştiinţific este numit de directorul Bibliotecii.
Art.54. (1) Consiliul Ştiinţific are următoarele competenţe, atribuţii,
responsabilităţi şi îndatoriri:
a) stabileşte programul de cercetare al bibliotecii, analizează lucrările şi documentele
elaborate şi înaintează Consiliului de administraţie programele şi analizele, împreună cu
soluţiile şi măsurile propuse;
b) propune şi avizează tehnologii, metodologii de lucru în bibliotecă şi norme de muncă;
c) îşi dă acordul asupra proiectului programului bibliotecii de formare, instruire şi
perfecţionare profesională a personalului;
d) îndeplineşte alte sarcini cu caracter de specialitate stabilite de director sau de către
Consiliul de administraţie;
(2) Programul de activitate al Consiliului Ştiinţific este anual şi se aprobă de
Consiliul de administraţie;
(3) Consiliul Ştiinţific se întruneşte de 1-2 ori pe trimestru sau ori de câte ori este
nevoie;
(4) Hotărârile privind problemele puse în discuţie, precum şi toate opiniile se
consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se înaintează Consiliului de administraţie.
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Art. 55. (1) În cadrul Bibliotecii „V. A. Urechia" Galaţi funcţionează un Consiliu
Editorial format din 5 membri, abilitat să se refere la întreaga activitate editorială a
Bibliotecii;
(2) Membrii şi preşedintele Consiliului editorial sunt numiţi prin dispoziţia
directorului.
Art.56. Consiliul Editorial are următoarele atribuţii şi competenţe:
a) avizează şi stabileşte proiectele de volume propuse spre editare;
b) propune tirajul pentru fiecare volum, precum şi modul de finanţare;
c) stabileşte criteriile de selecţie a manuscriselor primite;
d) întocmeşte planul editorial anual pe baza calităţii şi competitivităţii manuscriselor
depuse şi a încadrării în termenele editoriale;
e) producţia editorială se dirijează către Minilibrăria „Axis Libri”, Biroul Completare, achiziţii
şi evidenţa colecţiilor precum şi către magazie.
Art.57. Anual, conducerea Bibliotecii „V.A.Urechia" Galaţi întocmeşte rapoarte de
autoevaluare a activităţii Bibliotecii pe care le prezintă Consiliului de Administraţie şi
Consiliului Judeţului Galaţi.
CAPITOLUL VII
REGULAMENTUL SERVICIILOR PENTRU PUBLIC
Secţiunea 1 – Dispoziţii generale:
Art.58. (1) Accesul utilizatorilor la cataloagele, colecţiile şi serviciile Bibliotecii
Judeţene “V.A. Urechia”, se face în conformitate cu prevederile din Legea bibliotecilor
334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament, precum şi cu reglementările referitoare la protecţia
patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi la drepturile conexe;
(2) Pot beneficia pe deplin de serviciile Bibliotecii cetăţenii români care au domiciliul
stabil în judeţul Galaţi, iar cetăţenii români din afara judeţului şi cei străini, limitat, după
cum este stabilit în prezentul Regulament;
(3) Utilizarea serviciilor şi a bunurilor Bibliotecii este, în principiu, gratuită. Plata
pentru serviciile speciale, pentru permisele ocazionale sau cele eliberate în urma pierderii,
pentru amenzi şi despăgubiri, pentru documentele pierdute, deteriorate sau distruse şi
pentru penalizările de întârziere se face conform tarifelor în vigoare stabilite de
conducerea Bibliotecii şi aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi.
Secţiunea 2 – Orarul:
Art.59. Programul pentru public al Bibliotecii ”V.A. Urechia” este următorul:
(1) la sediul central:
- luni - vineri: - de la ora 900 la 2000
- duminică: - de la ora 800 la ora 1300;
- lunar, ultima vineri – închis (zi sanitară);
(2) la filiale:
- luni - vineri: - de la ora 900 la 2000
- duminică: - închis;
- lunar, ultima vineri – închis (zi sanitară);
(3) Eventualele modificări ale programului pentru public de la sediul central precum
şi orarul filialelor vor fi anunţate prin canalele de comunicare uzuale: afiş, site-ul bibliotecii,
mass-media etc.
Secţiunea 3 – Servicii
Art.60. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“, bibliotecă de drept public cu profil
enciclopedic, asigură următoarele servicii pentru public:
(1). Servicii prestate gratuit:
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a) Împrumutul la domiciliu al documentelor de bibliotecă prin secţiile de împrumut pentru
copii şi/sau adulţi de la sediul bibliotecii, filiale şi puncte de împrumut;
b) Prelungirea termenului de împrumut la domiciliu şi rezervarea documentelor în condiţiile
prezentului Regulament;
c) Studiul documentelor de bibliotecă în sălile de lectură amenajate în acest scop;
d) Cercetarea şi studierea documentelor ce fac obiectul colecţiilor speciale-bibliofile (carte
veche românească tipărită până la 1830, carte românească tipărită între 1831-1865, carte
străină tipărită până la 1750, manuscrise şi scrisori autografe, gravuri şi hărţi vechi) sau
fond tradiţional (carte tipărită între 1850-1949), în sălile de lectură destinate acestui scop;
e) Audierea şi vizionarea individuală a casetelor video sau audio, a CD-ROM-urilor audio
sau digitale în spaţiile special amenajate;
f) Accesul la colecţiile altor biblioteci prin serviciul de împrumut interbibliotecar şi on-line
prin intermediul reţelei globale de informare;
g) Asistenţă de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi
sistematice pe fişe, în volume sau în sistem automatizat;
h) Sesiuni de informare pentru utilizarea serviciilor bibliotecii şi cursuri de iniţiere în
utilizarea computerului, a bazelor de date şi Internetului pentru grupuri organizate de
utilizatori;
i) Bibliografii, consultaţii bibliologice şi de tehnica muncii intelectuale la cererea utilizatorilor
persoane fizice sau a instituţiilor;
j) Informare şi documentare bibliografică pe baza colecţiilor proprii sau ale altor biblioteci
utilizând cataloagele, bibliografiile existente accesul on-line la resursele informaţionale
disponibile pe pagina web a Bibliotecii ”V.A. Urechia”;
k) Furnizare de referinţe tradiţionale şi electronice prin servicii specializate;
l) Informaţii factologice şi bibliografice de interes local înregistrate în baze de date proprii
sau în alte baze de date;
m) Activităţi de animaţie culturală: primirea de vizite organizate, lansări de carte, reuniuni
culturale, simpozioane şi colocvii, întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, concursuri,
vernisaje de expoziţii etc;
n) Accesul categoriilor de persoane cu dizabilităţi locomotorii prin amenajări speciale de
acces şi loc de studiu şi informare, precum şi al nevăzătorilor, prin împrumutul cărţilor
audio şi al dispozitivelor speciale de utilizare a acestora;
o) Utilizarea echipamentelor instituţiei pentru consultarea documentelor audio-video,
multimedia, pentru nevăzători şi altele destinate beneficiarilor;
p) Servicii de tip editoriale (culegere, redactare, tehnoredactare, machetare, corectură)
pentru colaboratori ai publicaţiilor editate de instituţie, cu aprobarea directorului;
q) Expunerea de materiale promoţionale cu caracter cultural şi educativ, furnizate de
parteneri, în spaţiile bibliotecii.
(2). Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia” oferă utilizatorilor săi, persoane juridice sau
fizice, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului Judeţului Galaţi, următoarele servicii
speciale pe bază de tarife:
a) Tehnoredactarea computerizată şi listarea de documente, transferul de date, precum şi
copierea şi multiplicarea de documente existente în colecţiile bibliotecii, în condiţiile
permise de prevederile legii dreptului de autor, indiferent de tipul de suport ;
b) Scanarea de documente, în limita a zece pagini;
c) Închirierea temporară de spaţii cu/fără echipamente specifice pentru organizarea de
cursuri, seminarii, evenimente socio-culturale;
d) Navigarea pe Internet peste limita de timp acordată gratuit, în limita locurilor disponibile;
e) Vânzarea de documente şi materiale promoţionale (cărţi poştale, calendare etc.);
f) Laminare, spiralare, legare şi inscripţionare de documente (carte, proiecte etc.);
g) Cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională în parteneriat cu furnizori de programe
de formare continuă atestaţi;
h) Alte activităţi în condiţiile legii.
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Secţiunea 4 – Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor
Art.61. Înscrierea utilizatorilor
(1) Folosirea individuală a serviciilor de bibliotecă se face în baza „contractului de
utilizare“ ce se încheie la data înscrierii la Bibliotecă. Semnarea „contractului de utilizare“
(v. anexa) constituie actul juridic prin care cititorul îşi asumă răspunderile morale,
materiale şi penale, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a
documentelor de bibliotecă împrumutate şi consultate precum şi folosirea celorlalte bunuri
materiale din bibliotecă şi respectarea prezentului Regulament. Un exemplar al
contractului rămâne în posesia utilizatorului şi unul în posesia Bibliotecii.
(2) În baza încheierii „contractului de utilizare“ se eliberează „permisul de intrare“
care va fi utilizat pentru accesul la serviciile bibliotecii;
(3) Obţinerea „permisului de intrare“ se face pe baza actelor de identitate (buletin,
carte de identitate - pentru cetăţenii români - sau paşaport - pentru cetăţenii străini) şi
carnet de elev/student pentru utilizatorii menţionaţi la art. 63 alin. (1) pct. 2. În situaţii
speciale, dacă utilizatorul nu dispune de toate actele necesare, se poate elibera un permis
”ocazional”, pentru 48 de ore, cu acces restricţionat pentru împrumutul la domiciliu;
(4) Minorii sub 14 ani vor fi înscrişi de către unul din părinţi/tutore sau, în situaţii
speciale, de către o persoană majoră, în calitate de garant, pe baza actelor menţionate în
alin. (3) la care se adaugă certificatul de naştere al minorului;
(5) La înscriere, vor fi furnizate numai acele date personale prevăzute în „contractul
de utilizare”, care vor fi utilizate doar pentru identificarea utilizatorului în cursul utilizării
serviciilor şi bunurilor Bibliotecii, precum şi pentru prelucrarea statistică.
(6) Datele cuprinse în ”contractul de utilizare” şi în baza de date vor fi tratate
confidenţial şi prelucrate în conformitate cu prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice transpuse prin Legea 506/2004, şi conform Deciziei 132/2011, emisă de
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, privind
condiţiile prelucrării codului numeric personal şi a altor date cu caracter personal având o
funcţie de identificare de aplicabilitate generală.
(7) „Permisul de intrare “ este valabil cinci ani de la data (anul) înscrierii, cu excepţia
celui ocazional care este valabil 48 ore. Anual, permisul va fi prezentat de utilizator la
punctele de înscriere de la sediul central sau filiale pentru verificarea datelor;
(8) În cazul pierderii, deteriorării sau furtului permisului, răspunderea va reveni
titularului, care nu va mai beneficia de serviciile Bibliotecii decât după procurarea unui nou
permis, a cărui contravaloare o va suporta. Permisul trebuie declarat pierdut, furat sau
deteriorat în termen de 48 de ore de la data incidentului pentru a fi anulat. Biblioteca nu
răspunde pentru eventualele pagube survenite în urma substituirii frauduloase de
persoană în utilizarea permisului;
(9) La schimbarea datelor de identitate (nume, adresă, loc de muncă, număr de
telefon), precum şi în cazul eliberării unei noi cărţi de identitate, utilizatorul este obligat să
comunice modificările în termen de maximum 10 zile calendaristice;
(10) „Contractul de utilizare” poate fi reînnoit după dobândirea cărţii de identitate de
către minorii care au împlinit 14 ani, nemaifiind strict necesară includerea unuia dintre
părinţi/tutori în calitate de garant;
(11) Semnarea ”contractului de utilizare” de către utilizator şi înregistrarea
împrumuturilor în prezenţa acestuia, în sistemul de evidenţă informatizat, pe baza
codurilor de pe permisul de intrare, constituie actul juridic prin care acesta confirmă
efectuarea serviciului de împrumut, precum şi obligativitatea acceptării responsabilităţilor
ce-i revin, conform prezentului Regulament;
Art.62. Împrumutul
(1) Pot beneficia de serviciul de împrumut la domiciliu următoarele categorii de
persoane:
1. Cetăţenii cu domiciliul stabil într-una din localităţile Judeţului Galaţi;
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2. Cetăţenii străini şi cei români din afara judeţului care studiază în învăţământul general,
liceal, universitar şi postuniversitar din Municipiul Galaţi, în baza unui acord
interinstituţional şi alte persoane, cu aprobarea scrisă a conducerii Bibliotecii;
(2) Împrumutul la domiciliu se poate face numai de titularul „permisului de intrare“
care are acest drept stipulat prin contract. Pentru membrii aceleiaşi familii, împrumutul se
poate face de către unul dintre aceştia, împuternicit în scris în „contractul de utilizare“ de
către titulari;
(3) Utilizatorul titular răspunde de prejudiciile cauzate de utilizarea abuzivă a
permisului de către împuternicit;
(4) La cererea bibliotecarului, în decursul utilizării serviciilor şi bunurilor bibliotecii,
utilizatorul este obligat să prezinte alături de „permisul de intrare“ şi actul de identitate;
(5) Fiecare cititor inclus la alin. (1) poate împrumuta la domiciliu până la 4 (patru)
documente, din secţiile de împrumut la domiciliu de la sediul bibliotecii, filialele şi punctele
de împrumut, cu excepţia persoanelor împuternicite, în baza unui acord scris, de parteneri
instituţionali sau colectivităţi aflate în situaţii defavorizate (persoane cu dizabilităţi, cele din
spitale, aziluri de bătrâni, penitenciare etc.) care pot împrumuta mai multe documente pe
bază de proces verbal, cu aprobarea conducerii;
(6) La cerere, se fac rezervări (reţineri) de documente, care se păstrează 5 zile
calendaristice de la data înştiinţării. Cheltuielile poştale sunt suportate de cititor. Sunt
acceptate şi rezervări prin telefon şi on-line;
(7) Rezervările pentru accesul la Internet se fac numai pentru ziua curentă. În cazul
în care utilizatorul întârzie mai mult de 5 minute, bibliotecarii îşi rezervă dreptul de a
redistribui locul unui alt utilizator.
(8) În vederea elaborării unor lucrări care necesită o consultare bibliografică mai
amplă, se vor împrumuta până la 8 documente de bibliotecă, cu aprobarea conducerii,
utilizatorul precizând obligatoriu motivaţia şi/sau tema lucrării;
(9) Termenul de împrumut la domiciliu este de maximum 28 de zile calendaristice
pentru fiecare document de bibliotecă, cu excepţia celor multimedia şi periodice care au
termenul de împrumut de 7 zile calendaristice şi a împrumuturilor pentru colectivităţi
prevăzut la alin. (5), care pot beneficia de un termen de maximum 3 luni. Dacă ziua
scadenţei cade într-o zi în care Biblioteca este închisă pentru public, termenul va fi decalat
în următoarea zi lucrătoare;
(10) Pentru împrumutul cărţilor audio Daisy, destinat persoanele nevăzătoare,
termenul de restituire este de 14 zile calendaristice. Se pot împrumuta maxim două
cărţi/tranzacţie, împreună cu un dispozitiv special, numit ”player Daisy”, care face posibilă
citirea lor şi care va fi returnat odată cu documentele împrumutate;
(11) Termenul de restituire se poate prelungi o singură dată, înainte de expirare, cu
un termen egal ca durată, prin completarea formularului tip de prelungire pe suport hârtie
sau în variantă on-line, numai dacă pentru respectiva unitate biblioteconomică nu există
solicitare de rezervare;
(12) Restanţierii vor putea prelungi termenul de împrumut doar cu aprobarea şefilor
de la birourile de împrumut, de la filiale, de la Serviciul Relaţii cu Publicul sau de directorii
instituţiei;
(13) Împrumuturile efectuate în condiţiile alin. (8), nu beneficiază de prelungirea
termenului de restituire, decât pentru maxim patru documente de bibliotecă pentru o
perioadă de maxim 10 zile calendaristice, stabilită de bibliotecarul care operează
tranzacţia respectivă;
(14) Pentru documentele cu frecvenţă mare de circulaţie termenul de împrumut la
domiciliu se poate reduce de către bibliotecarul care operează tranzacţia la minimum 10
zile calendaristice, fără drept de prelungire. Excepţie fac documentele de tip multimedia şi
periodice, al căror termen se poate reduce la minim 2 zile calendaristice;
(15) Pentru obţinerea documentului de bibliotecă în vederea consultării pe loc,
utilizatorul completează un ”buletin de cerere” pentru fiecare titlu solicitat; se pot onora
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maximum 4 solicitări de titluri (volume) pe tură. La înmânarea documentului de bibliotecă,
cititorul va semna de primire;
(16) Discurile, casetele audio, casetele video şi DVD-urile se studiază şi se
vizionează în sala special amenajată, pe baza completării ”buletinului de cerere”
respectându-se prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu
modificările şi completările ulterioare; se poate consulta un titlu pe zi, iar în cazul CDROM-urilor multimedia, maxim o oră pe zi;
(17) CD-ROM-urile se consultă doar în formatul ROM, cu excepţia celor instalate în
sistem, în cadrul Secţiei de referinţe electronice şi Internet şi Secţia Multimedia;
(18) Documentele de bibliotecă solicitate în vederea consultării pe loc se vor utiliza
numai în secţiile care le gestionează;
(19) Pentru periodicele de format mare, solicitate în număr mai mare de 4 vol. pe
tură, cererea de lectură se va depune cu cel puţin o zi înainte;
(20) Ultimul ”buletin de cerere” este acceptat de către personalul sălilor de
lectură/multimedia/referinţe cu o oră înainte de terminarea programului cu publicul;
(21) Pentru protejarea unor categorii de documente se dispun măsuri speciale de
consultare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, după cum urmează:
1. Documentele de bibliotecă din fondul colecţiilor speciale-bibliofile se pot consulta în sala
de lectură special amenajată şi în urma completării unui tipizat aprobat de conducere;
2. Utilizatorii nu pot fotocopia cu aparate analogice sau digitale proprii documentele care
fac parte din fondul colecţiilor speciale-bibliofile şi fondul tradiţional, decât cu aprobarea
conducerii;
3. Documentele din fondul colecţii speciale-bibliofile şi fondul tradiţional cu stare fizică
precară nu se pot consulta;
4. Documentele ce fac parte din fondul colecţiilor speciale-bibliofile pot fi consultate pe
baza legitimaţiei de cercetător sau a altui document care atestă obiectul unei cercetări
ştiinţifice, numai cu aprobarea conducerii ;
5. Dacă pentru documentele din fondul tradiţional există reeditări, se vor consulta numai
acestea din urmă. Excepţie fac cererile de documentare în vederea redactării de lucrări
ştiinţifice, menţionate pe verso-ul buletinelor de cerere;
6. Documentele din fondul „depozit legal“ constituie “fond intangibil”, conform Legii privind
Depozitul legal de documente nr. 111/1995, şi nu pot fi consultate.
Art.63. Comportamentul utilizatorului
(1) Accesul în sălile de lectură, referinţe, audiere sau vizionare este admis numai în
baza permisului de bibliotecă;
(2) Utilizatorul este obligat să verifice la primire, starea fizică a documentelor de
bibliotecă, semnalând defecţiunile, iar la restituire, bibliotecarul va verifica fiecare
document pentru stabilirea eventualelor deteriorări. Utilizatorul va restitui documentul de
bibliotecă împrumutat în starea în care l-a primit. În caz contrar, va răspunde material
pentru prejudiciul cauzat;
(3) Utilizatorii nu pot să-şi părăsească locurile din sălile de lectură pe o perioadă
mai mare de o oră fără a anunţa custodele de sală; în caz contrar, bibliotecarii au dreptul
de a repartiza locurile respective altor utilizatori;
(4) Utilizatorii nu pot să-şi părăsească locurile din sala Referinţe electronice/Internet
pe o perioadă mai mare de 5 minute şi fără a anunţa custodele; în caz contrar, bibliotecarii
au dreptul de a repartiza locurile respective altor utilizatori;
(5) Se limitează folosirea unui calculator simultan de două persoane cu excepţia
situaţiilor în care acestea lucrează la un proiect comun, instruiesc cealaltă persoană în
folosirea calculatorului/accesarea internetului sau în situaţia în care cea de-a doua
persoană este un părinte / tutore;
(6) În situaţia suprasolicitării serviciului de acces la internet, bibliotecarii îşi rezervă
dreptul de a limita durata sesiunii, realizând rezervări în aşa fel încât să poată satisface un
număr cât mai mare de utilizatori;
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(7) Utilizatorii pot beneficia la computerele destinate referinţelor electronice şi
accesului la Internet de activităţi de fotocopiere, procesare de text, tipărire la imprimantă,
copiere de date pe orice tip de suport magnetic, doar prin intermediul custodelui;
(8) Se interzice accesarea de site-uri Internet, accesarea sau distribuirea de
materiale cu caracter ofensator şi defăimător: forme abuzive de marketing, violenţă,
pornografie sau materiale care pot instiga la ură sau discriminarea rasială, religioasă sau
sexuală;
(9) Biblioteca nu oferă garanţii cu privire la calitatea informaţiilor disponibile pe
Internet. Nu toate informaţiile disponibile pe Internet sunt corecte, actuale şi complete;
(10) Se interzice introducerea materialelor de propagandă neadmisă de lege,
materiale inflamabile şi pirotehnice. Afişele se pot lipi doar cu aprobarea conducerii;
(11) Accesul în sălile de împrumut, lectură şi audiţii, cu mape, sacoşe, serviete,
paltoane, etc. este interzis. Acestea vor fi depuse la garderobă, care este gratuită şi
obligatorie sau în spaţiile special amenajate;
(12) Utilizatorul trebuie să permită bibliotecarului de serviciu controlul asupra sa la
ieşirea din zonele de acces public, pentru a se depista eventualele sustrageri de
documente de bibliotecă;
(13) Utilizatorii sunt obligaţi să aibă o atitudine civilizată care să permită activitatea
de lectură şi studiu, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în Bibliotecă. Consumul de
alimente, băuturi, şi fumatul sunt permise numai în locurile prevăzute cu această
destinaţie;
(14) Se interzice accesul cu animale în incinta Bibliotecii;
(15) Dacă utilizatorul sau un alt membru al familiei sale contractează o boală
contagioasă în perioada în care a împrumutat documente de bibliotecă, este obligat ca
odată cu restituirea lor să anunţe bibliotecarul pentru a se lua măsuri de dezinfecţie sau
distrugere, după caz;
(16) Utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul operării tranzacţiei să verifice starea
documentelor şi să semnaleze bibliotecarilor eventualele defecte. În caz contrar, vor
răspunde material pentru deteriorarea lor;
(17) Utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze computerele şi materialele aferente conform
regulilor afişate, să nu degradeze aparatura din dotare şi mobilierul;
(18) Este interzis utilizatorilor să remedieze singuri eventualele deteriorări ale
documentelor, ale aparaturii sau ale altor bunuri din dotarea Bibliotecii;
(19) Utilizatorii pot utiliza cutia specială de sugestii şi sesizări sau adresele de
contact din pagina web a instituţiei pentru a contribui la normalizarea raporturilor utilizatorbibliotecar şi la optimizarea activităţii instituţiei. Biblioteca nu este obligată să răspundă
mesajelor anonime.
(20) În scopul îmbunătăţirii ofertei informaţionale Biblioteca pune la dispoziţia
utilizatorilor formulare pentru propuneri de achiziţie, pentru documentele inexistente în
colecţiile sale, la punctele de înscriere şi la pupitrele de operare a tranzacţiilor. Aceste
formulare vor fi depuse în cutiile de speciale de sugestii şi sesizări de la sediul central sau
filiale.
Secţiunea 5 – Stabilirea şi recuperarea daunelor
Art.64. (1) În caz de nerespectare a termenului de împrumut se vor lua următoarele
măsuri:
1. Plata unei penalizări zilnice, timp de 30 de zile calendaristice de la data expirării
termenului de împrumut, aplicate gradual, pentru fiecare document în funcţie de durata
întârzierii, până la 50% din preţul mediu de achiziţie al documentelor de bibliotecă din
anul precedent. Cuantumul acesteia, per document/zi întârziere, este stabilit de
conducerea Bibliotecii în conformitate cu prevederile legale;
2. După 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de împrumut se va
expedia o notificare scrisă;
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3. Începând cu cea de-a 60-a zi de întârziere, utilizatorul restanţier este pasibil de a fi
acţionat în instanţă.
(2) Pentru despăgubirea Bibliotecii, ca urmare a daunelor produse de utilizator,
acesta are următoarele obligaţii:
1. În caz de pierdere, sustragere de către terţi, deteriorare totală sau parţială a
documentelor de bibliotecă împrumutate:
- să anunţe în cel mai scurt timp posibil bibliotecarul de serviciu de la secţia căreia îi
aparţine documentul;
- să restituie Bibliotecii un exemplar identic (aceeaşi ediţie) sau să achite
contravaloarea actualizată a documentului pierdut şi amenda conform normelor legale;
- să achite contravaloarea efectelor poştale.
2. În caz de deteriorare totală sau parţială a altor bunuri materiale din interiorul bibliotecii:
- să restituie Bibliotecii un bun identic sau să achite valoarea de înlocuire a bunului
distrus sau deteriorat.
(3) Pentru utilizatorii minori, despăgubirile vor fi suportate de către părinţi/tutori sau
giranţi.
(4) Biblioteca V. A. Urechia nu răspunde de bunurile lăsate de utilizatori în afara
spaţiilor destinate păstrării lor (garderobă).
Secţiunea 6 – Sancţiuni
Art.65. (1) Avertisment verbal, pentru prima abatere şi pentru abateri minore
(conversaţie cu voce tare sau continuă, dormit în sălile de lectură, refuzul de a folosi
garderoba pentru a depune obiectele personale, filmare sau fotografiere a spaţiilor
Bibliotecii fără acordul conducerii etc.);
(2) Suspendare temporară până la 90 de zile calendaristice a dreptului de acces la
serviciile bibliotecii, pentru una dintre următoarele fapte:
1. folosirea permisului unei alte persoane fără împuternicire expresă se sancţionează cu
suspendarea dreptului de frecventare a bibliotecii, pentru ambele persoane implicate, pe o
perioadă de 30 de zile calendaristice;
2. în situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2)
3. fumatul, introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor în afara spaţiilor special
amenajate, utilizarea abuzivă a telefonului mobil se sancţionează cu suspendare pe o
perioadă cuprinsă între 15-30 de zile calendaristice;
4. accesarea site-urilor Internet în sensul art. 63 alin. (8) se sancţionează cu suspendare
pe o perioadă de 30 zile;
5. nerespectarea liniştii, ordinii şi curăţeniei în bibliotecă se sancţionează cu suspendarea
pe o perioadă între 30 zile şi 60 de zile calendaristice;
6. nerespectarea normelor minime de igienă corporală şi conduită/comportament civilizat
se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă între 30 zile şi 60 de zile calendaristice;
7. scoaterea publicaţiilor din sala de lectură indiferent de durată, fără avizul bibliotecarului,
se sancţionează cu suspendare pe o perioadă de 90 de zile;
8. deteriorarea publicaţiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini, distrugerea
etichetei cu cod de bare şi număr de inventar aplicată de Bibliotecă) se sancţionează cu
suspendare pe o perioadă de 90 de zile calendaristice;
9. întârzierile repetate şi nejustificate de restituire a documentelor la termen pot atrage
suspendare pe o perioadă cuprinsă între 15-30 de zile calendaristice.
(3) Suspendarea drepturilor pentru o perioadă nedeterminată va avea loc în cazul
necomunicării schimbării datelor personale conform art. 61 alin. (9), precum şi în cazul
cumulării mai multor abateri sau a unor fapte grave care lezează instituţia, neprevăzute în
prezentul Regulament. Suspendarea se va decide de către directorul bibliotecii, la
propunerea scrisă a şefilor de serviciu/de birou (la sediul central) sau a responsabililor de
filiale;
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(4) Sustragerea documentelor de bibliotecă sau ale altor bunuri materiale aflate în
patrimoniul bibliotecii, constituie infracţiune şi se sancţionează conform legilor în vigoare
de către autorităţile îndrituite;
1. flagrantul dovedit de către angajaţii bibliotecii, constatat prin proces verbal, constituie
cauză de suspendare pe o perioadă nedeterminată a accesului la serviciile Bibliotecii,
coroborată cu obligativitatea despăgubirii eventualelor daune produse, indiferent de
calificarea juridică a faptei;
2. Biblioteca este monitorizată video şi dispune de sistem antifurt pentru a preveni şi a
proba eventualele fapte neregulamentare petrecute în incinta şi proximitatea sediilor
instituţiei.
(5) Toate sancţiunile vor fi consemnate în fişa electronică a utilizatorului. Acestea
pot fi aplicate cumulat şi pot fi contestate de către utilizator conform prevederilor legale;
(6) Derogarea de la prevederile prezentului regulament va fi hotărâtă de către
conducerea Bibliotecii în condiţiile legii.
Art.66. Regulamentul serviciilor pentru public intră în vigoare în termen de 30 de
zile de la data aprobări Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii „V. A.
Urechia” Galaţi.
CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art.67. Biblioteca „V.A. Urechia“ poate fi sprijinită economico-financiar, ştiinţific,
cultural etc. de Primăria şi Consiliul Local Galaţi, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi,
fundaţii ori alte organisme neguvernamentale culturale şi ştiinţifice sau de agenţi
economici sau sponsori persoane fizice; acest sprijin va putea fi acceptat dacă este
acordat fără nici un fel de condiţionări, ingerinţe sau influenţe privind orientarea de
ansamblu, programele de activitate şi personalul instituţiei.
Art.68. Ordonarea documentelor curente financiar-contabile, administrative sau de
orice altă natură, intră în obligaţiile de serviciu ale şefului de compartiment sau salariatului
delegat de acesta şi se arhivează, conform normelor stabilite.
Art.69. Se însărcinează cu aducerea la cunoştinţă, sub luare de semnătură, a
prevederilor regulamentului, şefii compartimentelor, care răspund, împreună cu toţi
salariaţii bibliotecii, de stricta cunoaştere şi respectare a dispoziţiilor sale.
Art.70. Noii angajaţi ai Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ trebuie să ateste în
termen de 10 zile, faptul că au luat la cunoştinţă de prevederile prezentului regulament şi
se obligă să le respecte.
Art.71. Prezentul Regulament pentru Organizarea şi Funcţionarea Bibliotecii
Judeţene „V.A. Urechia“ intră în vigoare la data aprobării de Consiliul Judeţului Galaţi.
Art.72. În cazuri justificate, Consiliul de administraţie al Bibliotecii Judeţene „V.A.
Urechia“ poate propune Consiliului Judeţului Galaţi modificări sau completări ale
prezentului regulament.
Art.73. Prezentul Regulament obligă salariaţii şi îndeosebi conducerile
compartimentelor la colaborare reciprocă în vederea realizării sarcinilor şi atribuţiilor de
serviciu.

ANEXA nr. 2 la Caietul de obiective
TABEL VALORI DE REFERINŢĂ17:

Categorii de
investiţii în proiecte18
(1)
Mici
Medii
Mari

17

Limite valorice
ale investiţiei în proiecte
din perioada precedentă19
(de la ... la ...)
(2)
(de la ... lei până la ... lei)
(de la ... lei până la ... lei)
(de la ... lei până la ... lei)

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
propuse 20 pentru perioada de management
(de la ... la ...)
(3)
(de la ... lei până la ... lei)
(de la ... lei până la ... lei)
(de la ... lei până la ... lei)

Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul III.5. şi III. 6. din caietul de obiective (după caz, completate
cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia financiară şi 2. limite superioare de cheluieli pentru management, a căror depăşire atrage
răspunderea managerului.
18
Împărţirea pe trei categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte.
19
În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5. şi III.6. din caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie).
20
Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit (perioada de management).

HOTĂRÂREA Nr. 119 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 57
ANEXA nr. 3 la Caietul de obiective
TABELUL INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME21

Categor
ii de
Investiţi
i 22în
proiecte
(2)
(Mici)...l
ei
(Medii)...
lei
(Mari)...l
ei

(1)

(0)
(1)

Programul 24:

25

(2)

TOTAL

(3)

Surse atrase26

(4)

21

(1)

,din care:

Nr. de
proiecte în
primul an
(anul ...)

Investiţie în
Proiecte
primul an
(anul ...)

Nr. de
Proiecte
în anul
„x”

Investiţie în
Proiecte
anul „x”

(3)

(4)

(5)

(6)

Total nr.
proiecte în
primul an

Total
investiţie în
proiecte în
an primul an,
din care:

Total
nr.
proiecte
în anul
„x”

Total
investiţie în
proiecte în
anul „x”
(lei), din
care:

TOTAL 23Investiţia în
program
Primul an
(7)

Anul „X”
(8)

-

27

Bugetul autorităţii

-

Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente Programelor propuse, pentru întreaga
perioadă a managementului.
22
Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa n. 2.).
23
Se calculează valoarea totală, pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de management.
24
Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management.
25
Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), .
26
Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privinţa atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-propus, privind atragerea de fonduri din alte
surse decât bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţă sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale
27
Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate.
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ANEXA nr. 4 la Caietul de obiective
TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE
PRACTICATE

(1)

Nr. de
proiecte28 proprii

Nr. de
beneficiari29

Nr. de
bilete30

Venituri Propuse
(mii lei)

(2)

(3)

(4)

(5)

Anul de referinţă31
Primul an
Anul x
Total32

28

Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.
Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete onorifice/invitaţii.
Coloana (4) va conţine estimările privind Biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ întreg/redus, profesional, cu
excepţia biletului onorific cu valoare zero lei).
31
Rândul „anul de referinţă” va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz cu informaţii solicitate de la instituţie.
32
Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de bază.
29
30

HOTĂRÂREA NR. 120
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de
management pentru Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi pentru perioada martie
2016 – februarie 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.639/15.09.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 1012/09.09.2015 a Muzeului de Istorie “Paul Păltănea”
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr. 5638/09.09.2015;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. d), art. 7 şi ale art. 49 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte
de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului
de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management,
pentru instituţiile publice de cultură;
Având în vedere Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 (privind modelul –
cadrul al Caietului de obiective);
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a,d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management
pentru Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie
2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
şi Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Coca Ionel
1. ex./10.09.2015

SMRUSSMAC – Şef serviciu
Coca Ionel
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Anexă
CAIET DE OBIECTIVE
privind concursul de proiecte de management organizat pentru
Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi
Perioada de management este de 3 ani începând cu 1 martie 2016
I.OBIECTIVELE ŞI MISIUNEA INSTITUŢIEI
I.1. SUBORDONARE
În temeiul prevederilor Legii nr.311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 182/2000 privind
protejarea patrimoniului naţional, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi a
normelor emise în aplicarea acestor acte normative, Muzeul de Istorie Paul Păltănea din
Galaţi, funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Galaţi ca instituţie de cultură şi
cercetare ştiinţifică de drept public, cu personalitate juridică, gestiune şi patrimoniu
distincte. Muzeul este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în
vigoare pentru domeniul său de activitate şi potrivit prevederilor din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare, aprobat de autoritatea judeţeană, în subordinea căreia
activează şi se încadrează în categoria muzeelor de importanţă judeţeană.
Finanţarea Muzeului de Istorie Paul Păltănea din Galaţi se realizează din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul Consiliului Judeţean Galaţi, alte surse, conform
legii.
I.2. OBIECTIVELE INSTITUŢIEI
Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi este o instituţie publică şi îşi desfăşoară
activitatea pornind de la următoarele obiective strategice:
- gestionarea valorilor de patrimoniu cultural mobil,
- programe specifice de evidenţă, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural muzeal
deţinut;
- activitatea expoziţională (reactualizarea expoziţiei permanente în unele secţii şi
organizarea de expoziţii temporare în ţară şi în străinătate);
- cercetarea de specialitate (arheologică, numismatică, etnografică, memorială, istorică,
pluridisciplinară);
- diseminarea rezultatelor cercetărilor şi activităţilor muzeale, prin Editura „Muzeului de
Istorie Galaţi”, publicaţii de specialitate, materiale de promovare, website web, cont pe
reţeaua de socializare Facebook şi mass-media;
- dezvoltarea de programe de educaţie muzeală.
- promovarea unui nou sistem de valori culturale şi sociale, bazat pe o relaţie dinamică cu
membrii comunităţii. Acest nou sistem de valori presupune evidenţierea, la nivel european
a patrimoniului ştiinţific, transferul de know-how şi promovarea exemplelor de bună
practică.
Detalierea scopului şi obiectului de activitate care sunt avute în vedere pentru o
instituţie muzeală de rang judeţean, precum Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi
sunt prezentate explicit în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Muzeului, aprobat
de către Consiliul Judeţean Galaţi.
I.3. MISIUNEA INSTITUŢIEI
Prin specialiştii săi, Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi cercetează,
îmbogăţeşte, tezaurizează, interpretează şi difuzează valorile patrimoniului memorial,
arheologic, numismatic, etnografic şi istoric spre publicul de orice vârstă sau sex, în
interesul general.
Misiunea Muzeului de Istorie Paul Păltănea din Galaţi, aflat în serviciul comunităţii,
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este de a colecţiona (prin achiziţii, donaţii şi cercetări arheologice), conserva, cerceta,
restaura, interpreta, expune şi comunica, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării,
mărturiile materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi
ale mediului înconjurător. De asemenea, prin specialiştii săi, are rolul de a iniţia, organiza
şi desfăşura programe şi proiecte culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii
publice sau cu alte instituţii de profil din ţară sau străinătate.
Având în vedere faptul că Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi deţine
valoroase bunuri istorico-arheologice de patrimoniu cultural mobil din judeţul Galaţi,
misiunea sa se adresează deopotrivă specialiştilor şi publicului larg.
II. EVOLUŢIILE ECONOMICE ŞI SOCIO-CULTURALE ALE COMUNITĂŢII ÎN
CARE INSTITUŢIA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA
Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi îşi desfăşoară activitatea în judeţul
Galaţi prin expoziţiile sale de la sediu şi din secţiile sale din judeţ. Judeţul Galaţi este o
unitate administrativă-teritorială cu o populaţie de aproximativ 400.000 de locuitori, axată
pe ocupaţii în agricultură, activităţi portuare, comerţ, turism şi divertisment. Este unul
dintre judeţele bine dezvoltate ale ţării, iar prin tradiţiile de activităţi portuare şi turistice,
dintre cele mai racordate la străinătate. În judeţ se găsesc numeroase instituţii
culturale şi de învăţământ, care acoperă necesităţile educaţionale şi de informare ale
locuitorilor. În acelaşi timp aceste instituţii servesc drept carte de vizită faţă de turiştii
care vizitează judeţul nostru. Multe din aceste instituţii se bucură de un prestigiu artistic
sau ştiinţific deosebit atât în ţară cât şi peste hotare.
Poziţionarea muzeului în planul instituţiilor de cercetare dovedeşte faptul că Muzeul
de Istorie Paul Păltănea din Galaţi reprezintă un adevărat institut de cercetare, specialiştii
săi activând în chip firesc în domenii precum arheologia, istoria, muzeografia, cercetarerestaurare, numismatică, arte plastice, etnografie etc.
Există cel puţin două dimensiuni deosebit de importante pentru a încadra
corespunzător activitatea Muzeului de Istorie Paul Păltănea din Galaţi în mediul economic
şi socio-cultural al oraşului, şi anume dimensiunea sa judeţeană – regională, dar şi
naţională şi internaţională uneori.
Datorită specificului colecţiilor sale, Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi
reprezintă un punct important de atracţie pentru vizitatorii din întreaga ţară, dar şi pentru
turiştii străini.
III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUŢIEI
A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL INSTITUŢIEI
III.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Consiliul Judeţului Galaţi, prin activitatea Muzeului de Istorie Galaţi asigură
promovarea, în scop educaţional şi turistic, a istoriei de la Dunărea de Jos şi implicit a
Judeţului Galaţi, exploatarea monumentelor arheologice descoperite în teritoriu, realizarea
cercetării ştiinţifice a acesteia, achiziţionarea, tezaurizarea şi clasificarea colecţiilor din
patrimoniul judeţean şi naţional, constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi
restaurarea patrimoniului muzeal, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea
patrimoniului muzeal.
Începând cu anul 1939, Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi se dezvoltă în
mod programatic o politică de cercetări arheologice care a avut, şi încă are, un dublu scop:
a) unul ştiinţific - cercetarea de situri arheologice (aşezări, necropole, fortificaţii,
locuri de cult), menită să ofere date importante cu ajutorul cărora s-a descifrat evoluţia
populaţiilor care au locuit din preistorie până în zorii epocii moderne;
b) altul muzeistic – cercetarea arheologică este cea mai eficientă metodă de
îmbogăţire a colecţiilor, pentru că piesele pot fi, în mod organic, clasate şi integrate
circuitului muzeistic.
Aproape 90% din patrimoniul secţiei arheologie provine din cercetările arheologice
întreprinse de generaţiile de arheologi ai Muzeului gălăţean, atât săpături sistematice, cât
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şi săpături preventive/de salvare, care s-au desfăşurat din 1939 până astăzi.
În colecţia „Arheologie” se află şi piese care provin din achiziţii şi donaţii. Acestea
sunt, de obicei, piese valoroase, printre care amintim:
• antichităţi greceşti şi romane;
• monede;
• vase din lut şi unelte de epocă dacică;
Cele mai importante situri arheologice cercetate din jud. Galaţi sunt:
• Tirighina - Bărboşi;
• Valul lui Traian – Traian sat până la Brateş;
• Piroboridava;
• Cartier Dunărea;
• Negrileşi;
• Adam;
• Cavadineşti;
• Vânători;
• Tuluceşti;
• Tg. Bujor;
• Bereşti-Meria;
• Stoicani;
• Biserica Banu – Nicoreşti;
• Biserica Precista – Galaţi
Arheologii Muzeului de Istorie Paul Păltănea din Galaţi au desfăşurat, de-a lungul
timpului, cercetări arheologice pe raza jud. Galaţi, dar au participat şi la şantiere
arheologice importante din România (jud. Tulcea, Călăraşi, Brăila, Vrancea,), ori din
Republica Moldova, Ucraina şi Bulgaria.
În ultimii ani, Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi a întreprins şi cercetări
arheologice preventive care au avut loc, cu precădere, în toate siturile arheologice din jud.
Galaţi inclusiv în vatra oraşului medieval. Aceste proiecte de cercetare arheologică s-au
realizat la solicitarea unor instituţii ori persoane fizice şi au avut ca scop obţinerea de
certificate de descărcare de sarcină arheologică.
Din perspectiva aplicării normelor europene, dar şi a legislaţiei naţionale, cercetarea
arheologică poate fi o sursă importantă de venituri.
În ultimii ani, Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi a avut în vedere
diversificarea componentei de cercetare-dezvoltare. Desigur, această direcţie de
dezvoltare strategică este corelată cu obiectivele culturale ale instituţiei şi are un rol
semnificativ în îndeplinirea acestora. Direcţiile de cercetare ilustrează capacitatea
instituţiei de a îmbina metodele tradiţionale cu abordările inovative, respectiv:
- cercetarea istorică clasică (cercetare de arhivă şi documentară);
- cercetarea arheologică (diagnoză, supraveghere şi preventivă) desfăşurată pe
baze contractuale private, sau din venituri proprii (pentru şantierele arheologice
tradiţionale ale Muzeului), asigurând coordonarea celor mai importante proiecte de acest
tip desfăşurate în ultima vreme în municipiu şi judeţ);
- evidenţa patrimoniului;
- cercetarea pluridisciplinară (studii de paleobotanică, arheozoologie, antropologie,
topografie arheologică).
III.2. STRUCTURA EXISTENTĂ
Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi este structurat conform statului de funcţii
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 132/29.09.2014.
III.2.1. Scurt istoric:
Începuturile activităţii muzeistice la Galaţi se datorează omului politic şi de cultură
Vasile Alexandrescu Urechia. În toamna anului 1888, întreprinzătorul academician a donat
oraşului 5.431 volume de carte care au constituit fondul de pornire pentru prima bibliotecă
publică din oraş, inaugurată la 11 noiembrie 1890. În aceeaşi perioadă, V.A. Urechia a mai
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donat oraşului o colecţie „muzeistică” (documente, monede, tablouri, fosile ş.a.). Această
colecţie, îmbogăţită ulterior cu bunuri de la sora lui C. Negri şi profesorul Grigore
Tocilescu, s-a constituit într-un „muzeu” organizat într-una din sălile Liceului „Vasile
Alecsandri”. Cu toate demersurile întreprinse de iniţiator de a obţine un spaţiu adecvat
pentru muzeu, autorităţile locale au rămas opace.
Primul muzeu gălăţean, organizat pe principii logice, s-a datorat iniţiativei
institutorilor Paul şi Ecaterina Paşa, deschis pentru public la 22 iunie 1914, într-o sală de
clasă de la Şcoala de Băieţi nr. 6.
Cei doi institutori vor fi şi iniţiatorii Asociaţiei „Vila Cuza Vodă” care a strâns fonduri
şi a cumpărat casa părintească a fostului pârcălab Al. I. Cuza, de la un proprietar care îi
dăduse o întrebuinţare nedemnă şi nu se îngrijea de reparaţii, riscând să se
autodemoleze. Asociaţia a întreprins numeroase demersuri pe lângă autorităţile centrale şi
locale, a apelat la donatori privaţi şi a reuşit să restaureze clădirea în care, la 24 ianuarie
1939, s-a inaugurat Muzeul „Vila Cuza Vodă”. Colecţiilor donate de V.A. Urechia,
institutorii Paul şi Ecaterina Paşa li s-au adăugat alte bunuri culturale donate sau
achiziţionate. Bunurile muzeului, cele mai importante, au fost evacuate în perioada
ultimului război, unele fiind pierdute fără urmă.
În anul 1949, în localul fostului muzeu („Vila Cuza Vodă”) s-a deschis Muzeul
Regional Galaţi cu bunuri culturale diverse, colecţiile fiind alcătuite pe criterii generale –
istorice, arte plastice şi ştiinţe naturale.
Din această instituţie hibridă, s-au desprins, în anul 1956, Muzeul de Ştiinţele
Naturii (azi – Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii) iar în anul 1966 Muzeul de Artă
Contemporană (azi – Muzeul de Artă Vizuală).
Muzeul de Istorie a rămas, în anul 1956, cu un patrimoniu modest de numai 460 de
bunuri culturale. În prezent, instituţia deţine peste 50.000 de bunuri constituite în colecţii
de sine stătătoare (arheologie, numismatică, etnografie, filatelie, medalistică, arte
decorative, carte veche şi rară, sigilografie, arme albe şi de foc, documente, fotografii,
clişee şi filme).
Organizarea ştiinţifică a colecţiilor şi apariţia revistei s-au datorat iniţiativei dr. Ion T.
Dragomir care, timp de două decenii a fost primul director cu pregătire superioară de
specialitate. Arheolog reputat, I.T. Dragomir a iniţiat şi un program de cercetare la
Stoicani-Aldeni, Jorăşti, Bărboşi, Băleni, Folteşti, Vânători, Tuluceşti ş.a. – situri din care sau constituit colecţiile de arheologie şi numismatică. Piesele de certă valoare ştiinţifică şi
documentar istorică aparţin culturilor neolitice (faciesul de tip cucutenian Stoicani-Aldeni)
şi romane (prin descoperirile de la Tirighina-Bărboşi şi din arealul actual al oraşului).
De asemenea, în colecţiile Muzeului de Istorie Paul Păltănea din Galaţi se află
bunuri de mare valoare istorică şi artistică din perioada modernă, unele fiind legate de
personalităţi istorice ca Alexandru Ioan Cuza, Costache Negri şi Mihail Kogălniceanu.
Ca organizare propriu-zisă, expoziţiile Muzeului de Istorie, după anul 1956, s-au
extins: în anul 1968, în casa părintească a patriotului Costache Negri de la Mânjina s-a
deschis un muzeu memorial; pe strada Domnească, în casa Max Auschnitt s-a organizat o
secţie dedicată mişcării muncitoreşti din Galaţi, închisă şi clădirea a primit o altă destinaţie;
în anul 1978; pe strada Mihai Bravu nr. 46 a fost organizat, în anul 1976, un muzeu
dedicat personalităţilor gălăţene din perioada modernă, închis în anul 1986 din cauza
avariilor produse clădirii de cutremurul din anul respectiv. De menţionat că, timp de doi ani,
1977-1978, a funcţionat şi un muzeu dedicat artei populare, situat pe str. Domnească nr.
77.
În anul 1984, instituţiei muzeale gălăţene i s-a repartizat un local în zona centrală a
oraşului, pe strada Maior Iancu Fotea nr. 2, clădire construită în anul 1912, aflată într-un
stadiu avansat de degradare, fiind necesare ample lucrări de consolidare şi restaurare. În
acest local, în anul 1988 s-a deschis expoziţia permanentă a muzeului, organizată pe un
excurs didactic şi cronologic (de la paleolitic până în epoca contemporană). În anul 2012
această clădire a fost retrocedată foştilor proprietari, iar expoziţiile permanente şi
depozitele de bunuri muzeale u fost mutate în Lapidarium.
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De menţionat că în perioada 1984-1989, instituţiile muzeale au fost trecute pe un
„program” de autofinanţare care, practic, le-a deturnat de la scopul pentru care fuseseră
create.
Din anul 1990, Muzeul de Istorie a trecut la un alt stadiu de organizare şi
funcţionare. Muzeul „Casa Memorială Costache Negri” din comuna Costache Negri s-a
reorganizat, reuşindu-se să se redea vizitatorilor o instituţie de mare valoare ştiinţifică. În
fostul sediu, Casa Cuza Vodă s-au organizat expoziţii permanente pe colecţii – artă
decorativă şi ambient de secol al XIX-lea şi „memoria” lui Alexandru Ioan Cuza la Galaţi.
Expoziţia permanentă din localul situat pe strada Maior Iancu Fotea nr. 2 a fost
regândită şi îmbogăţită tematic. S-a procedat la reorganizarea depozitelor şi laboratorului
de restaurare. Între anii 2013-2015 a fost regândit spaţiul secţiei „Lapidarium”, pentru
expoziţii permanente de istorie străveche şi arheologie, istorie medievală, modernă şi
contemporană, ştiinţă şi tehnică şi etnografie. Vor fi expuse piese de mari dimensiuni
provenite din descoperirile arheologice de la Tirighina-Bărboşi, Galaţi, Stoicani,
Cavadineşti, Negrileşti, Tg. Bujor,etc.
Având în vedere perspectivele identităţii culturale a comunităţilor locale, s-a
procedat la un program mai amplu: extinderea obiectivului „Lapidarium” în care să se
includă, pe lângă exponatele arheologice şi secţii de istorie a oraşului-port Galaţi în epoca
modernă, civilizaţie ţărănească ş.a.
În anul 2007 s-au finalizat lucrările de consolidare şi restaurare a clădirii situată pe
str. Eroilor nr. 64, cunoscută sub numele de Farmacia Ţinc, astăzi Muzeul „Casa
Colecţiilor”. În luna iulie 2008 s-a inaugurat această secţie a Muzeului de Istorie Galaţi
cuprinzând o expoziţie permanentă „Ambient gălăţean sec. XIX-XX şi colecţia Makşay.
După încheierea lucrărilor de consolidare şi amenajare a Casei „Hortensia PapadatBengescu” din comuna Iveşti, în iulie 2009 s-a inaugurat în această secţie muzeală o
expoziţie dedicată culturii române şi personalităţilor iveştene.
Pentru a veni în sprijinul comunităţilor rurale, specialiştii instituţiei noastre au
organizat şi amenajat „Casa Rurală Ion Avram-Dunăreanu” din comuna Suhurlui, sectie
de etnografie a Muzeului de Istorie Galaţi, ce cuprinde 1250 de bunuri muzeale (sfârşitul
sec. XIX până în prezent), precum unelte şi utilaje agricole dintr-o gospodărie ţărănească,
o fierărie reconstruită identic după modelul fostei fierării a satului Suhurlui, piese de port
popular şi artă tradiţională românească.
În prezent, Muzeul de Istorie din Galaţi este o prezenţă activă în peisajul cultural
naţional prin ample programe şi colaborări interne şi internaţionale, un permanent creuzet
de valorificare a tradiţiilor, de formare şi informare pentru public.
De asemenea, Muzeului de Istorie Paul Păltănea din Galaţi deţine o bibliotecă
documentară cuprinzând peste 14.000 titluri de carte şi publicaţii.
Din anul 1967, Muzeul editează o revistă proprie – Danubius – cu apariţie anuală cu
suplimentul anual, din 2012; aceste periodice au fost incluse din anul 2013 în patru baze
de documentare şi cercetare internaţională, fapt ce a deschis perspectiva cercetării
ştiinţifice aplicate, reuşind ca în scurt timp muzeografii să promoveze doctorate în domenii
ca istorie şi arheologie, ridicând astfel nivelul de cercetare şi valorificare muzeografică.
În anul 2011 în cadrul Muzeului de Istorie Paul Păltănea din Galaţi, s-a înfiinţat
Editura Muzeului de Istorie Galaţi având astăzi, la patru ani de la apariţie, un portofoliu de
25 lucrări editate şi 15 lucrări în curs de apariţie. Cercetarea ştiinţifică, de cel mai înalt
nivel, a atras în colective de cercetare pe unii specialişti din ţară şi străinătate. La fel, a se
vedea numele reputaţilor oameni de ştiinţă în colegiile ştiinţifice sau onorifice din cadrul
revistei Danubius.
III.2.2. Prezent
Iniţial, muzeul gălăţean a avut doar specialişti în istorie, absolvenţi ai facultăţilor
de istorie şi filologie. La mijlocul anilor 1950 s-a extins cercetarea pentru epoca dacoromană, medievală, modernă şi contemporană.
În prezent Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galaţi cuprinde următoarele
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sectoare de activitate ştiinţifică:
o Secţia Casa Cuza Vodă, Galaţi;
o Secţia Lapidarium, Galaţi;
o Secţia Casa Colecţiilor, Galaţi;
o Secţia Casa Costache Negri, Galaţi;
o Secţia Casa Hortensia Papadat Bengescu, com Iveşti;
o Secţia Casa etnoculturală Ion Avram Dunăreanu, com. Suhurlui;
o Secţia,Casa Memorială Costache Negri, com. Costache Negri;
o Laboratorul de restaurare metal;
o Laborator de restaurare ceramică;
o Editura Muzeului de Istorie Galaţi.
Specialiştii, având titlul de doctor în ştiinţe istorice (3), doctoranzi (3) şi masteranzi
(7), acoperă aproape toate epocile istorice, iar la restaurare-conservare sunt acoperite
categoriile ceramică şi metal.
III.3. PERSONALUL ŞI CONDUCEREA
III.3.1. Personalul:
Personalul Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi este format din: personal de
conducere, personal de specialitate şi personal administrativ.
Analiza statului de funcţii:
Anul 2013
Anul 2014
Sem. I / 2015
Total posturi (conform statului de
funcţii aprobat), din care:
1.
Funcţii de conducere

39

39

39

2

2

2

25

25

25

muzeograf

7

8

8

bibliotecar

1

1

1

gestionar custode sală

4

4

4

supraveghetor muzeu

6

6

6

desenator artistic

1

0

0

asistent de cercetare ştiinţifică

1

1

1

documentarist

1

1

1

restaurator

2

2

2

conservator

1

1

1

arhivist

1

1

1

12

12

12

2.

3.

Funcţii de specialitate

Funcţii comune

III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituţie:
Anul 2013
Anul 2014

Anul 2015

Total posturi (conform statului de
funcţii aprobat), din care:
I. Funcţii de conducere, din care:

39

39

39

2

2

2

director

1

1

1

contabil şef

1

1

1

II. Personale/Funcţii de execuţie
de specialitate

25

25

25

muzeograf
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7
8

8

bibliotecar

1

1

1

gestionar custode sală

4

4

4

supraveghetor muzeu

6

6

6

desenator artistic

1

0

0

asistent de cercetare ştiinţifică

1

1

1

documentarist

1

1

1

restaurator

2

2

2

conservator

1

1

1

arhivist

1

1

1

III. Alte categorii de funcţii de
execuţie
inspector specialitate

12

12

12

1

1

1

analist programator

1

1

1

operator controlor date

1

1

1

muncitor

4

4

4

paznic

2

2

2

şofer

1

1

1

referent

1

1

1

secretar-dactiliograf

1

1

1

III.3.1.2. Alte informaţii privind managementul resurselor umane din instituţie:
În perioada 2013-iun.2015, salariaţii au participat la cursuri de perfecţionare
organizate atât pentru conducere, cât şi pentru personalul de execuţie, după cum
urmează:
În anul 2013:
- „Implementarea sistemului de personal. Control managerial” – 1 salariat
- „Asistent relaţii publice şi comunicare” - 1 salariat
- „Conservator bunuri culturale”, modulul I - 3 salariaţi
- „Iniţiere în arhivistică” - 1 salariat
- „Salarizarea personalului din instituţiile publice şi noutăţile legislative din
domeniul financiar contabil” – 2 salariaţi.
În anul 2014:
- „Inspector resurse umane” – 1 salariat
- „Conservator bunuri culturale” – 2 salariaţi
- „Contabilitatea instituţiilor publice” – 1 salariat
- „Control financiar preventiv” – 1 salariat
- „Comunicare externă în instituţiile publice. Imaginea instituţiei şi relaţiile cu
publicul” – 1 salariat
În semestrul I / 2015:
- “Bazele Muzeologiei” – 3 persoane
III.3.2. Conducerea instituţiei:
Conducerea curentă a Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi este asigurată de către
un director, numit de Consiliul Judeţean, în urma concursului, şi un contabil şef.
Structura organizatorică a Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi se stabileşte de către
director şi se aprobă de Consiliul Judeţean Galaţi.
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Managementul:
Directorul reprezintă Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi în relaţiile cu alte organisme,
instituţii, persoane fizice sau juridice. În anumite situaţii, directorul poate să delege
atribuţia sa de reprezentare unui alt membru din Consiliul de administraţie.
Managerul-director asigură conducerea curentă a muzeului şi coordonează
nemijlocit activitatea contabilului şef şi a personalului de specialitate. Managerul-director
reprezintă muzeul atât în relaţia cu Consiliul Judeţului Galaţi, cât şi faţă de terţi.
Managerul-director are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:
- coordonează activitatea unităţilor muzeale aflate în administrarea Muzeului;
- asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului
instituţiei;
- stabileşte atribuţiile de serviciu, precum şi obligaţiile individuale de muncă ale
personalului de specialitate şi auxiliar, obligaţii ce se înscriu în fişa postului;
- acţionează pentru îndeplinirea prevederilor anuale şi răspunde de utilizarea
eficientă, cu respectarea normelor legale, a fondurilor alocate, conform destinaţiei
aprobate;
- angajează, prin semnătura sa, Muzeul în relaţii cu terţii, în limitele stabilite prin
actele normative în vigoare;
- angajează, conform cerinţelor şi cu respectarea legislaţiei în materie, personalul
Muzeului;
- aprobă Regulamentul Intern şi orice alte forme privind disciplina tehnică,
economică, ecologică, administrativă, sanitară, etc.;
- numeşte şi revocă directorul adjunct, potrivit legii;
- premiază sau sancţionează personalul, conform legislaţiei în vigoare;
- aprobă toate documentele financiar-contabile care necesită semnătura sa;
- deleagă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate la nivelele ierarhice imediat
inferioare, pentru decizii sectoriale sau de rutină;
- asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul Muzeului;
- aprobă măsurile de perspectivă pentru asigurarea continuităţii, pentru
perfecţionarea şi specializarea personalului;
- aprobă eşalonarea concediilor legale ale întregului personal din subordine;
- răspunde, în faţa organului ierarhic, pentru activitatea instituţiei şi pentru
îndeplinirea programului propriu de management general;
- îndrumă, controlează, iar după caz organizează şi răspunde, de ansamblul
activităţilor ştiinţifice, culturale, educative şi administrative din cadrul Muzeului;
- aprobă sau respinge, pentru întregul personal, dreptul la cumul în alte instituţii;
- urmăreşte buna funcţionare a sistemului de pază, a sistemului antiefracţie şi
P.S.I.;
- se preocupă de îmbunătăţirea activităţii şi asigurarea unor condiţii optime de
muncă;
- ia măsuri în vederea pregătirii şi perfecţionării personalului şi participă la
programele de pregătire;
- îndeplineşte orice alte atribuţii şi îşi asumă orice alte responsabilităţi de natură să
asigure buna desfăşurare a muzeului şi a fiecărui compartiment în parte;
- ia orice alte măsuri, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe care le consideră
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii generale a instituţiei;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către organul ierarhic şi răspunde
pentru modul lor de realizare.
- în exercitarea atribuţiilor sale, directorul Muzeului emite decizii.
Activitatea directorului este sprijinită de Consiliul de Administraţie, organ
colectiv de conducere, cu rol deliberativ, numit, la propunerea directorului Muzeului, prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi. Consiliul de Administraţie este format din 7 membri,
cinci propuşi de directorul Muzeului şi doi reprezentanţi desemnaţi de către Consiliul
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Judeţean Galaţi. Consiliul de Administraţie are un secretar, numit prin decizie de către
director.
Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt următoarele:
- dezbate şi avizează Raportul anual de activitate şi Planul anual de activitate;
- analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul instituţiei şi
propune Consiliului Judeţean Galaţi măsurile în consecinţă;
- analizează şi avizează măsurile de perfecţionare şi specializare propuse de
Consiliul ştiinţific sau, după caz, de director;
- propune priorităţile în investiţii, analizează şi avizează, la cererea Consiliului
Judeţean Galaţi, modul de îndeplinire a planului de investiţii, a planului de dotări generale
şi a celui de reparaţii curente şi capitale;
- iniţiază organizarea de studii, sondaje, anchete etc., privind conţinutul şi
perspectivele dezvoltării şi diversificării activităţilor din cadrul Muzeului;
- analizează şi propune măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor,
precum şi orice alte măsuri de protejare a bunurilor muzeale şi a publicului în diverse
situaţii specifice;
- analizează promovarea, premierea sau alte forme de recompensare materială sau
morală ori, după caz, sancţionarea angajaţilor, pe baza rezultatelor individuale;
- analizează şi avizează orice propuneri, memorii, materiale primite din partea
salariaţilor şi care se referă la condiţiile generale de administrare şi funcţionare a instituţiei;
- hotărăşte direcţiile de dezvoltare ale Muzeului;
- aprobă planul de expoziţii permanente şi temporare ale instituţiei;
- îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi.
În exercitarea atribuţiilor sale, conducerea Muzeului de Istorie “Paul Păltănea”
Galaţi este ajutată de un Consiliu Ştiinţific, organism de specialitate, obligatoriu, cu rol
consultativ.
Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii:
- dezbate şi avizează programul de cercetare ştiinţifică al instituţiei;
- propune teme, direcţii şi programe de cercetare;
- exercită controlul ştiinţific asupra activităţilor de cercetare;
- analizează şi avizează lucrările de cercetare elaborate de cercetătorii şi
muzeografii instituţiei, precum şi cele realizate pe bază de contracte pe perioadă
determinată;
- propune Consiliului de Administraţie modul de valorificare a lucrărilor ştiinţifice pe
care le-a avizat;
- organizează sesiuni de comunicări, simpozioane, alte manifestări cu caracter
ştiinţific cu participarea specialiştilor proprii şi a altor specialişti din ţară sau străinătate;
- avizează solicitările salariaţilor privind acordarea de burse, participarea la
manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate, care implică susţinerea materială a instituţiei;
- stabileşte şi menţine legătura cu muzeele din ţară şi străinătate, cu alte foruri
ştiinţifice din domeniu;
- îndeplineşte orice alte atribuţii de natură să asigure buna organizare şi
desfăşurare a activităţii ştiinţifice din cadrul Muzeului.
În afara celor două organisme menţionate în cadrul Muzeului de Istorie “Paul
Păltănea” Galaţi funcţionează comisii de specialitate permanente sau temporare.
- comisia de casare
- comisia pentru recepţia preliminară a lucrărilor de reparaţii capitale
- comisia de inventariere a patrimoniului ştiinţific şi a obiectelor de inventar
comisia de recepţie, evaluare, achiziţii de obiecte de patrimoniu şi achiziţii
standard
- comisia pentru protecţie civilă
- comisia de cercetare disciplinară

III.3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă ale conducerii instituţiei, între anii 2013 – iun. 2015
Nr.crt.
Categorii

2013

1.

PROGRAM DE EVIDENŢĂ ŞI CLASARE A PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL MOBIL.

1.1

Număr de fişe de obiect în programul DOCPAT

1.2

Număr de bunuri culturale clasate

-

2

PROMOVARE TURISTICĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL DIN JUDEŢUL GALAŢI

3.

PROMOVAREA IMAGINII MUZEULUI ŞI A PATRIMONIULUI
Cataloage, pliante, afişe, roll-up

4.
4.1

2014

2015(ian.-iun.)

250

1.161
50 (propuse clasare)

1

201
(în curs de clasare)
1

727

1.272

2.159

1

468
618
380
Comunicate de presă, Articole în presa locală scrisă şi on-line, Reportaje TV, Afisarea
evenimentelor în reţeaua muzeală prin CIMEC, Afisare internet www.migl.ro; facebook:
https://www.facebook.com/muzeuldeistorie.galati; www.revistadanubius.ro; www.ceeol.com
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL / DIDACTICO-PEDAGOGIC ŞI EDUCAŢIONAL (Expoziţii, conferinţe, sesiuni de comunicări, dezbateri,
expuneri, activităţi de pedagogie muzeală, evocări, mese rotunde, Etc.)
27
24
24
Expoziţii temporare realizate
29

60

5.

31
Manifestări culturale realizate (conferinţe, sesiuni de comunicări, dezbateri, expuneri, evocări,
mese rotunde etc.)
PROGRAM DE ÎMBOGĂŢIRE A PATRIMONIULUI MUZEAL PRIN DONAŢII, ACHIZIŢII ŞI CERCETARE ARHEOLOGICĂ

5.1

Patrimoniu muzeal îmbogăţit prin donaţii

108

86

93

5.2

Patrimoniu muzeal îmbogăţit prin achiziţii

402

58

2.602

5.3

Patrimoniu muzeal îmbogăţit prin cercetare arheologică

-

45

28

6.

PROGRAM DE CERCETARE A PATRIMONIULUI CULTURAL DEŢINUT DE MUZEU SAU EXISTENT ÎN JUDEŢUL GALAŢI

6.1

Participări la sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale

9

5

5

6.2

Activităţi de cercetare arheologică

17

16

10

6.3

Studii şi cercetări

17

22

11

7.

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL (PUBLICAŢII)

7.1

Publicaţii realizate

7

9

2

8.

POPULARIZARE A CĂRŢII (LANSĂRI EDITORIALE /LANSĂRI DE CARTE)

8.1

Lansări editoriale

4

7

8

8.2

Lansări de carte

2

2

1

9.

NUMĂR VIZITATORI

19.109

20.287

16.195

10.

PERFECŢIONAREA PERSONALULUI – NUMĂRUL DE ANGAJAŢI CARE AU URMAT DIVERSE
FORME DE PERFECŢIONARE

8

6

3

4.2

III.3.2.2. Alte informaţii despre secţii/filiale etc., după caz:
Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi are în componenţă: Muzeul „Casa
Cuza Vodă”, Muzeul „Casa Colecţiilor”, Lapidarium-ul, Casa „Costache Negri”
Galaţi, Casa Memorială „Costache Negri” din comuna Costache Negri, Casa
„Hortensia Papadat-Bengescu” din comuna Iveşti şi Casa Rurală „Ion Avram
Dunăreanu” din comuna Suhurlui.
Muzeul „Casa Cuza Vodă” Galaţi
Din iniţiativa unor gălăţeni, în anul 1937 s-a constituit Asociaţia "Casa Cuza Vodă"
care, din fondurile strânse prin subscripţie publică, donaţii şi contribuţia autorităţilor locale
şi centrale, a cumpărat fosta casa părintească a lui Alexandru Ioan Cuza şi, la 24 ianuarie
1939, a fost inaugurată ca muzeu, sub denumirea de Muzeul "Casa Cuza Vodă".
În perioada 1994-1995 s-a reorganizat expoziţia permanentă de la Casa "Cuza Vodă"
(clădirea principală) urmându-se două criterii: relevarea personalităţii lui Alexandru Ioan
Cuza şi prezentarea oraşului Galaţi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi primele
decenii ale secolului al XX-lea, ca centru comercial, economic şi cultural al României
moderne.
În anul 2003, după amenajarea corespunzătoare a clădirii-anexă de la Muzeul "Casa
Cuza Vodă", s-a organizat o expoziţie de colecţii - filatelie, numismatică, medalistică - pe
principii de expunere şi de documentare contemporane.
Muzeul „Casa Colecţiilor”
Intrată în conştiinţa gălăţenilor ca Farmacia Ţinc, clădirea-sediu al Casei Colecţiilor
Galaţi, construită la 1900, s-a impus în peisajul arhitectural al oraşului Galaţi - specific
începutului de secol XX - prin elemente stilistice definitorii şi a avut ca destinaţie iniţială o
farmacie şi locuinţă.
Acest edificiu, situat la intersecţia străzilor Traian, Eroilor şi Dr. Carnabel, se dezvoltă
pe subsol, parter, etaj şi mansardă. Farmacia a funcţionat la parter, în timp ce la nivelele
superioare a fost locuinţa farmacistului şi spaţiul alocat personalului de serviciu.
Imobilul a avut destinaţia de farmacie până în anul 1989, când o expertiză tehnică a
dispus evacuarea din motive de siguranţă.
Restaurarea clădirii are loc între 1994 - 2006, prin finanţarea Ministerului Culturii şi
Cultelor şi a Consiliului Judeţului Galaţi. Lucrările au fost realizate de o firmă specializată
şi atestată în restaurarea monumentelor.
În anul 2002, printr-un protocol, imobilul a fost transferat de la Consiliul Local Galaţi
în administrarea Consiliului Judeţului Galaţi prin Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi.
Tot atunci, se solicită de către Consiliul Judeţului Galaţi şi se aprobă de către Ministerul
Culturii şi Cultelor schimbarea destinaţiei monumentului istoric Farmacia Ţinc din
Farmacie în Muzeu al Colecţiilor.
Casa “Costache Negri” Galaţi închiriată Camerei de Comerţ şi Industrie Galaţi din
anul 1991.
Casa Memorială „Costache Negri”, comuna Costache Negri
Casa memorială Costache Negri este situată în comuna Costache Negri
(Mânjina), judeţul Galaţi, la o distanţă de aproximativ 40 km de municipiul Galaţi şi este
amenajată în conacul care a aparţinut familiei marelui patriot.
Aici s-au întâlnit: Costache Negri, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza, pentru a dezbate viitoarele idei programatice ale
revoluţiei paşoptiste, iar întâlnirile acestora din zilele de 21 mai ante 1848 au devenit o
tradiţie, păstrată şi astăzi de cultura gălăţeană.
Casa „Hortensia Papadat-Bengescu”, comuna Iveşti
Iniţial sediul Companiei a 6 din cadrul Regimentului 24 Dorobanţi (Infanterie),
Tecuci, Casa "Hortensia Papadat Bengescu" a fost construită între anii 1872-1874.
Hortensia Papadat Bengescu s-a născut la Iveşti în casa care acum îi poartă
numele, şi a locuit cu familia sa primii doi ani şi jumătate de viaţă, după care familia se
mută odată cu noua garnizoană militară a tatalui, D. Bengescu, la Tecuci.
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Odată cu desfiinţarea ultimei subunităţi militare din Iveşti, Ministerul Apărării
Naţionale renunţă la localul vechiului sediu al Garnizoanei, clădirea intrând în patrimoniul
Sfatului Popular (primăria) al comunei din Iveşti. Între anii 1956-1966 în actualul local a
funcţionat Şcoala tehnică viticolă de 4 ani. Din 1966 devine sediul Dispensarului veterinar
al comunei Iveşti, unitate sanitară care funcţionează până în 2006. În aceeaşi perioadă a
funcţionat în paralel şi oficiul poştal din Iveşti.
Din 2006, Consiliul Local Iveşti este de acord ca localul actualei case "Hortensia
Papadat Bengescu" sa treacă în patrimoniul Consiliului Judeţean Galaţi, respectiv a
Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi.
În 20 iulie 2009 se inaugurează Casa „Hortensia Papadat Bengescu”, secţie a
Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi cu expoziţia „Personalităţi Iveştene” în cadrul
căreia se regăsesc materiale documentare şi obiecte care au aparţinut amfitrioanei şi unor
membri marcanţi ai culturii şi istoriei Iveştilor.
Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu” din comuna Suhurlui
Ridicată de Andone şi Maria Avram, casa respectă arhitectura zonei, fiind alcătuită
din două camere spaţioase, separate de tindă şi chiler, iar în faţă cu prispă şi cerdac.
În anul 2007, judecătorul Ioan Avram Dunăreanu, fiul lui Andone şi al Mariei,
împreună cu soţia sa Elisabeta, donează casa părintească împreună cu o colecţie variată
de bunuri etnografice, Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi.
Expoziţia „Ambient tradiţional ţărănesc” propune publicului vizitator, o gospodărie
de altă dată, compusă din interior specific caselor ţărăneşti, precum şi din anexele
aferente.
III.3.2.2.1 Indice de ocupare a sălilor/spaţiilor destinate beneficiarilor (%)
1. Muzeul « Casa Cuza Vodă » :
Spaţiu muzeu : 715 mp
Spaţii administrative + laborator restaurare : 195mp
Spaţiu expoziţional : 380 mp
Spaţii destinate publicului : 53,14%
2. Str. Domnească nr.25 :
Spaţiu muzeu : 518 mp
Spaţiu expoziţional : 180 mp
Spaţii destinate publicului : 34,75%
3. Lapidarium :
Spaţiu muzeu : 1326 m
Spaţii depozite : 400mp
4. Muzeul « Casa Colecţiilor » :
Spaţiu muzeu : 1095 mp
Spaţii administrative + depozite : 730mp
Spaţiu expoziţional : 420 mp
Spaţii destinate publicului : 38,36%
5. Casa Memorială « Costache Negri »:
Spaţiu muzeu : 344 mp
Spaţii depozite + magazii : 104mp
Spaţiu expoziţional: 344 mp
Spaţii destinate publicului : 100%
6. Casa “Hortensia Papadat Bengescu” Iveşti:
Spaţiu muzeu : 254 mp
Spaţiu expoziţional : 254 mp
Spaţii destinate publicului : 100%
7. Casa Rurală « Ion Avram Dunăreanu » Suhurlui:
Spaţiu muzeu : 159 mp
Spaţiu expoziţional : 159 mp
Spaţii destinate publicului : 100%
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III.4. BUGETUL (perioada 2013 – sem. I / 2015
III.4.1. Bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii):
2013
2014
Sem. I / 2015
Aprobat
Realizat
Aprobat
Realizat
Aprobat
Realizat
VENITURI
2.555.000 2.378.824 2.988.000 2.184.081 1.255.000 1.256.202
TOTALE,
din
care:
Sold iniţial
110.873
960
100.956
VENITURI
650.000
489.017
300.000
282.235
150.000
164.246
PROPRII
Subvenţii C.J.G.
1.905.000 1.778.934 2.688.000 1.900.886 1.105.000 1.000.000
III.4.2. Bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital):
2013
2014
Sem. I / 2015
Aprobat
Realizat
Aprobat
Realizat
Aprobat
Realizat
CHELTUIELI
2.555.000 2.377.865 2.988.000 2.083.125 1.255.000 975.280
TOTALE, din care:
Cheltuieli
de
704.000
699.973
700.000
696.886
380.000 366.112
personal
Bunuri şi servicii
1.563.000 1.454.153 1.504.000 1.386.239
770.000 609.168
Cheltuieli
de
288.000
223.739
784.000
105.000
capital
III.4.3. Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau venituri proprii a
cheltuielilor instituţiei (%):
An
Total
Venituri proprii
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
489.017
20,57
2014
2.083.125
282.235
13,54
Sem.I / 2015
975.280
164.246
16.84
III.4.3.1. veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe
categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific,
abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate:
An
Total
Venituri bilete
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
2.972
0,12
2014
2.083.125
3.931
0,18
Sem.I / 2015
975.280
4.246
0,43
III.4.3.2. veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei publice de cultură
(publicaţii):
An
Total
Venituri publicaţii
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
9.745
0,40
2014
2.083.125
7.586
0,36
Sem.I / 2015
975.280
7.730
0,79
III.4.3.3. venituri proprii realizate din prestări servicii (degrevare sarcină arheologică
şi alte venituri):
An
Total
Venituri proprii
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
476.300
2,00
2014
2.083.125
268.698
12,89
Sem.I / 2015
975.280
152.270
15,61

HOTĂRÂREA Nr. 120 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 15
III.4.4. Gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în
totalul veniturilor (%):
An
Total
Venituri proprii
venituri
Suma
%
2013
2.378.824
489.017
20,55
2014
2.184.081
282.235
12,92
Sem.I / 2015
1.256.202
164.246
13,07
III.4.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
e). ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
An
Total
Cheltuieli de personal
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
699.973
29,94
2014
2.083.125
696.886
33,45
Sem.I / 2015
975.280
366.112
37,53
III.4.6. Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor:
An
Total
Cheltuieli de capital
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
223.739
9,40
2014
2.083.125
0
0
Sem.I / 2015
975.280
0
0
III.4.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%):
În fiecare an, salariile au fost acoperite 100% din subvenţie.
III.4.7.1. Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele
decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, convenţii şi contracte
civile) din totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii:
An
Total
Cheltuieli colaboratori
cheltuieli
Suma
%
2013
1.454.153
7.441
0,51
2014
1.386.239
11.301
0,81
Sem.I / 2015
609.168
8.897
1,46
III.4.8. Cheltuieli pe beneficiar (%):
Cheltuieli pe vizitator, din care:
- din subvenţie
- din venituri proprii
Număr vizitatori în anul 2013:
Număr vizitatori în anul 2014:
Număr vizitatori – ian.-iun. 2015:

2013
4,97
1,07
3,90
- 19.109
- 20,287
- 16.195

2014
12,19
1,06
11,13

Sem.I / 2015
1,62
1,62
-

III.5. PROGRAMELE
III.5.1. Scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcţie de
răspunsul comunităţii la proiectele incluse în acestea):
Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi a lansat în anii 2013 – sem. I / 2015 un
număr de 14 programe, după cum urmează:
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1. Program didactico-pedagogic şi educaţional.
Ne propunem derularea unor proiecte didactice prin organizarea unor lecţii de
istorie la Muzeu, în acord şi în completarea programei şcolare prin folosirea unor metode
moderne, active de predare-învăţare şi de organizarea unor lecţii recapitulative interactive
în sălile de expoziţie a secţiilor Muzeului. Alte proiecte educaţionale îşi propun
desfăşurarea unor activităţi practice (restaurare ceramică, modelaj, origami) şi de
organizarea unor micro-recitaluri folclorice aplicate de preşcolari şi de elevii ciclului primar.
Elevilor de gimnaziu le sunt destinate proiecte de familiarizare cu istoria oraşului şi a
monumentelor sale.
Realizarea de practică studenţească pe şantierele arheologice, în Laboratorul de
restaurare metal şi ceramică. În cadrul activităţii de practică a studenţilor, pe lângă
pregătirea profesională s-ar suplinit totodată lipsa personalului în desfăşurarea unor
activităţi specifice: fişat cărţi, baza de date a unor periodice străine, restaurare ceramică,
analiză antropologică etc.
Funcţia educaţională este completată de cea socială prin includerea copiilor cu
dificultăţi în cadrul acestui program şi implicarea Muzeului în proiecte dedicate persoanelor
vârstnice dependente, sau a celor private de libertate la Penitenciarul Galaţi.
2. Program de promovare turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţului
Galaţi.
Participarea la realizarea unor proiecte ale Consiliului Judeţean Galaţi, de
organizare a unor manifestări culturale care au şi o componentă istorică sau etnografică:
„Circuit Turistic Muzeal în judeţul Galaţi”, „Valul lui Traian la Galaţi”, etc. sau ale Primăriei
Municipiului Galaţi; redactarea textelor de specialitate de pe pliantele de prezentare ale
Consiliului Judeţului Galaţi; coordonarea activităţilor de ecologizare a Castrului roman de
la Bărboşi; coordonarea metodologică în continuare a colecţiilor etnografice din judeţul
Galaţi şi implicarea custozilor într-o serie de proiecte culturale care să mobilizeze
comunităţile locale rurale. Consilierea în vederea realizării unor filme documentare sau de
promovare a monumentelor din judeţul Galaţi.
Participarea cu standuri proprii la târgurile de turism. Implicarea Muzeului în cadrul
unor proiecte culturale internaţionale destinate publicului larg, care să ofere o vizibilitate
mai mare Muzeului şi a patrimoniului cultural al judeţului Galaţi.
3. Program de cercetare a patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în
judeţul Galaţi.
Programul îşi propune în cadrul mai multor proiecte cercetarea siturilor arheologice,
a potenţialului etnografic al judeţului, a istoriei naţionale, a cărţii vechi şi a patrimoniului
mobil şi imobil bisericesc.
4. Program de cercetare sociologică.
Se va încerca o creionare a profilului vizitatorului, modificări ale percepţiei sale
asupra muzeului, oraşului şi a judeţului şi identificarea oportunităţilor de valorificare şi de
îmbunătăţire a activităţii muzeului.
5. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (expoziţii).
Programul îşi propune să valorifice patrimoniul mobil arheologic, documentar,
religios, fotografic, memorialistic, artistic etc. existent în Muzeu sau în judeţ, prin
organizarea unor expoziţii atât în secţiile Muzeului, cât şi în afara lui.
6. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (simpozioane, mese
rotunde, conferinţe, expuneri).
Se vor organiza simpozioane naţionale, mese rotunde, conferinţe şi expuneri cu
scopul de a comunica direct rezultatele cercetării patrimoniului cultural naţional într-un
limbaj accesibil atât specialiştilor cât şi altor categorii de auditoriu.
7. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume
publicate)
Se va continua editarea de monografii, cataloage şi a anuarului Danubius una dintre
cele mai valoroase publicaţii de specialitate care apare încă din anul 1967. Vom reedita o
serie de lucrări apărute doar într-o singură ediţie, în veacurile XVIII-XIX.
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8. Program de popularizare a cărţii (lansări de carte):
Prin intermediul acestui program cititorii şi iubitorii de carte vor intra în contact cu
noile volume apărute pe piaţă şi vor putea interacţiona direct cu autorii volumelor pentru a
pătrunde mai uşor mesajul transmis de scriitor.
9. Program de conservare-restaurare a patrimoniului cultural naţional mobil.
În cadrul programului se va realiza conservarea – restaurarea patrimoniului cultural
naţional mobil aflat în administrare, dar şi cel aflat la alţi deţinători: muzee, persoane fizice,
culte religioase pe baza unor contracte de prestări servicii, care vor completa bugetul
instituţiei cu sume importante.
10. Program de evidenţă şi clasare a patrimoniului cultural naţional mobil.
În fiecare an colecţiile Muzeului se îmbogăţesc cu mii de artefacte sau piese de
muzeu provenite din cercetarea de teren, achiziţii sau donaţii, la acestea se adaugă
piesele de patrimoniu mobil din colecţiile vechi care nu au fost inventariate şi care
trebuiesc trecute în evidenţa instituţiei.
Pe baza unui studiu aprofundat a artefactelor existente în Muzeu se vor întocmi
documentaţii complexe şi complete pe baza cărora bunurile vor fi clasate în categoria
juridică Tezaur sau Fond sporind astfel baza de bunuri culturale clasate în special în
Tezaur în vederea organizării în viitor a unei camere de tezaur vizitabilă şi care se vor
bucura de o protecţie juridică mai mare.
Structura bunurilor clasate, pe colecţii şi categorii (TEZAUR sau FOND) se prezintă
astfel:
TEZAUR
FOND
ARHEOLOGIE

54

144

ARME

6

-

ETNOGRAFIE

14

-

MEMORIALE

3

-

NUMISMATICĂ

207

59

TOTAL

284

203

Programul are un caracter permanent, clasarea bunurilor culturale reprezentând o
prioritate a componentei manageriale.
Un număr de 23 bunuri din colecţia NUMISMATICĂ, categoria TEZAUR, au fost
retrocedate domnului Curdov Aurel în baza unei sentinţe judecătoreşti.
11. Program „achiziţii şi donaţii bunuri muzeale” realizat prin proiecte specifice.
12. Program „dotări obiecte de inventar”, având în vedere diversificarea proiectelor
culturale.
13. Program „perfecţionare profesională” este obligatoriu pentru întregul personal
al instituţiei.
14. Program „investiţii în proiecte culturale” pentru punerea în valoare şi racordarea
istoriei naţionale la istoria europeană.
III.5.2. Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus, în
corelaţie cu subvenţia/alocaţia primită:
În anul 2013, au fost realizate 49 proiecte, depăşindu-se programul minimal cu 16
proiecte culturale.
În anul 2014, Muzeul de Istorie « Paul Păltănea » Galaţi a derulat în total 73
proiecte, depăşindu-se programul minimal cu 38 proiecte.
Pentru anul 2015, Muzeul de Istorie « Paul Păltănea » Galaţi a previzionat în
programul minimal un număr de 47 proiecte culturale, realizându-se în semestrul I 2015,
un număr de 59 proiecte culturale.
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III.5.3. Servicii culturale oferite de instituţie în cadrul programelor proprii,
rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz:
- oferirea de spaţii pentru organizarea diverselor manifestări culturale, colocvii etc.
- susţinerea de conferinţe, lansări de carte;
- susţinerea unor emisiuni TV, pe diferite teme de interes public
III.5.4. Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia publică de
cultură, după caz:
- sprijinirea Direcţiei pentru Asistenţă Socială, a Direcţiei Penitenciarelor şi a
diverselor organizaţii non-profit şi non-guvernamentale pentru vizite la muzee a copiilor,
persoanelor lipsite de libertate, a copiilor din centre de plasament ;
- sprijinirea şcolilor pentru vizite gratuite ;
- posibilitatea desfăşurării ceremoniilor de stare civilă în cadrul Muzeului « Casa
Cuza Vodă », prin închirierea spaţiului ;
III.6. Situaţia programelor în perioada 01.01.2013 – 30.06.2015
2013
Nr.
Programul
Tip
Denumirea proiectului/activităţii
Devizul
Devizul
crt.
proiect
estimat
realizat
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
Valorificare a Mici
Proiect „DANUBIUS”
Danubius XXX
patrimoniului
6.000
5.601
Supliment Danubius XXX
cultural
4.000
3.500
Danubius XXXI
naţional
5.500
5.372
Supliment Danubius XXXI
(publicaţii)
3.000
2.283
Dimitrie Iuraşcu, Jurnal politic 11.000
10.519
1939-1950, vol. III
2.
Popularizare a Mici
Proiect „Lansări carte/editoriale”
Paul Păltănea, Ferestre deschise la
cărţii
3.000
2.136
un deceniu de temniţă comunistă
Dimitrie Iuraşcu, Jurnal politic
3.000
3.000
1939-1950, vol. I-III
500
500
Alina Păduraru, Ceai de broaşte
500
500
Neculai I. Staicu-Buciumeni, Iveşti
– File de istorie, vol. VI.
Costin Croitoru, Galaţi. Repertoriu 14.000
Medii
13.843
Arheologic şi Numismatic
Crişan V. Muşeţeanu, Opere alese,
20.000
19.918
Vol. I-III
3.
DidacticoMici
Proiect: MUZEUL ŞI ŞCOALA.
pedagogic şi
ORA DE ISTORIE LA MUZEU:
educaţional
„Arc peste timp: Unirea
2.100
2.000
Principatelor Române”
(evocare);
2.100
2.000
„Magie într-o foaie de hârtie”
1.600
1.500
„Şcoala gălăţeană între tradiţie şi
modernitate (a doua jumătate a
sec. al XIX-lea - prima jumătate a
sec. al XX-lea)”(masă rotundă);
6.000
5.800
„Şcoala gălăţeană – ieri şi azi”
(masă rotundă);
7.000
6.500
„Să nu uităm istoria şi eroii
ei”(evocare);
8.000
7.200
„Arc peste timp: 1873-2013. Al. I.
Cuza – apus de viaţă în exil”

4.

5.
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(evocare);
„Dialog între culturi / Dialog între
generaţii”(lecţie de istorie);
Proiect: O RETROSPECTIVĂ
ISTORICĂ A ORAŞULUI GALAŢI:
„Ziua Internaţională a
Monumentelor şi a Siturilor:
Moştenirea noastră, în pericol!”
(masă rotundă);
Proiect: VIITORUL ANTERIOR
(premieră film documentar)
Medii
Proiect: ISTORIA DE LÂNGĂ NOI
Situri arheologice şi Monumente
istorice
din
judeţul
Galaţi”
(expoziţie) - Bereşti, Cavadineşti,
Suceveni, Tg. Bujor, Lieşti, Tecuci,
Brăila
Valorificare a Mici
Proiect: EXPONATUL LUNII
„Mapa lui Costache Negri”
patrimoniului
„Vas bitronconic, cultura Babadag”
cultural
„Trusa
de
birou
atribuită
naţional
Domnitorului Al.I.Cuza”
(expoziţii)
„Mormântul nr. 7 din tumulul cu
ringuri de piatră de la Tirighina
Bărboşi”
„Pistol mitralieră german tip 40”
Proiecte expoziţionale :
„LUX, UTIL ŞI ESTETIC LA
APULUM. PODOABE ŞI
ACCESORII VESTIMENTARE” ;
„DE PAŞTI ÎN GALAŢII DE
ALTĂDATĂ”
„PATRIMONIU ARHEOLOGIC
CLASAT – SITUL LUNCA”
„MĂRTURII ARHEOLOGICE –
CAVADINEŞTI 2013”
„DECORAREA ORAŞULUI
GALAŢI DE CĂTRE GEN.
BERTHELOT”
„AURUL ŞI ARGINTUL ANTIC AL
ROMÂNIEI”
Valorificare a Mici
Proiecte culturale :
patrimoniului
“1859 – ANUL UNIRII” (evocare);
cultural
„UN DIPLOMAT DE ALTĂDATĂ:
naţional
COSTACHE NEGRI” (expunere);
(simpozioane,
„DOTAREA ARMATEI ROMÂNE
mese rotunde,
ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA
conferinţe,
RĂZBOI MONDIAL” (expunere);
expuneri etc.)
„UNITATE, CONTINUITATE ŞI
INDEPENDENŢĂ ÎN ISTORIA
POPORULUI ROMÂN DE ANI DE
LA MAREA UNIRE (1918-2013)”:
„1 Decembrie 1918” (expunere);
„29 OCTOMBRIE - ZIUA

7.000

6.300

7.000

6.300

6.500

6.100

18.000

17.500

10.000
10.000
10.000

5.700
6.300
7.200

10.000
10.000

8.300
5.300

10.000

5.100

10.000
10.000

2.800
3.100

10.000

6.300

10.000

5.100

10.000

7.200

3.000
3.000

2.700
2.100

3.000

2.600

3.500

3.200

4.000

3.600
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NAŢIONALĂ A TURCIEI” (masă
rotundă);
„ÎNTÂLNIRE CU FII SATULUI”
(masă rotundă).
6.
Cercetare
a Mici
Proiect: COLECŢII ŞI
patrimoniului
COLECŢIONARI
„Arme albe şi de foc” (expoziţie);
cultural deţinut
„Memoria Dunării la
de Muzeu sau
Galaţii”(expoziţie);
existent
în
„La pas pe
judeţul Galaţi
Domnească”(expoziţie);
„Un arbitru de legendă – Nicolae
Rainea” (expoziţie).
7.
Promovare
Mici
Proiect: CIRCUIT TURISTIC
turistică
a
MUZEAL ÎN JUDEŢUL GALAŢI
Conferinţă prezentare a proiectului.
patrimoniului
Vizitare secţiilor MIGL (18-21 nov.)
cultural
naţional
din
Proiect : COMISIA EUROPEANĂ
judeţul Galaţi
A DUNĂRII ŞI STATELE
RIVERANE DUNĂRII:
„135 de ani de la intrarea
României cu drepturi depline în
CED” (expoziţie).
„Dunărea – Fluviu european. 1856
Mare
– Comisia Europeană a Dunării,
precursoare a organizaţiilor
internaţionale” (expoziţie);
8.
Promovarea
Mici
Proiect „NOAPTEA MUZEELOR”
imaginii
Proiect „ÎNTÂLNIRILE DE LA
muzeului şi a
MÂNJINA”
patrimoniului
Proiect „SFÂNTA NOAPTE DE
CRĂCIUN”
Festivalul de Datini Şi Obiceiuri
Populare, ed. a IV-a
9.
„Achiziţii
Mari
Achiziţii obiecte muzeistice
muzeale”
10. „Dotări obiecte Medii
Seif-uri de valori; Roll-up-uri; Hote
inventar”
laborator
restaurare;
Piepteni
arheologici etc.
11. „Perfecţionare Mici
profesională”
12. „ConservareMedii
Restaurare”
13a. Cercetare
Mici
„Lucrari de foraj si echipare Sonda
arheo.
1526 Independenta”
(diagnostic
„Amenajare teren golf, alee
arheologic)
circulatii, lacuri acumulare şi
împrejmuire Tuluceşti”
„Lucrari de amplasare, forare şi
echipare sonde tip Cluster Independenta
„Lucrari de exploatare cariera de
pietris-Balabanesti”

2.000

2.000

10.000
10.000

4.600
4.200

10.000

5.700

10.000

6.800

10.000
10.000

1.000
1.000

10.000

2.300

35.000

32.000

10.000
10.000

5.000
5.000

10.000

5.000

50.000

32.725

40.000

34.523

10.000

5.465

50.000

50.000

1.240

1.240

2.976

2.976

5.580

5.580

3.720

3.720

3.100

3.100
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„Construire parc fotovoltaic…
Ivesti.”
Medii
„Amenajare drum de acces la
statia de bioremediere si depozitul
de deseuri nepericuloase
Independenta”
„Conducta de transport gaze DN
150 Ţepu-Munteni”
„Parc eolian format din 2 turbine a
cate 3 MW fiecare…,retea electrica
Frumusita” şi „Construire parc
eolian format din 3 turbine T1,T2,
T3, pe raza comunelor Tulucesti,
Vanatori, Frumusita”
Topografie arheologica: „Construire
Mari
instalatii tehnologice de suprafata
la grupul de colectare gaze 1
Cudalbi…,
Conducta
Onesti
Sendreni”
13b. Cercetare
Mici
„Amenajare drum de acces la statia
arheologică
de bioremediere si depozitul de
(supraveghere)
deseuri nepericuloase
Independenta”
„Parc eolian format din 2 turbine a
cate 3 MW fiecare…,retea electrica
Frumusita” şi „Construire parc
eolian format din 3 turbine T1,T2,
T3, pe raza comunelor Tulucesti,
Vanatori, Frumusita”
„Forarea şi echipare sondei 1526
Independenta”
Medii
„Construire instalatii tehnologice de
suprafata la grupul de colectare
gaze 1 Cudalbi…, Conducta
Onesti Sendreni”
Mari
„Forarea şi echipare sondei 1526
Independenta”
„Situl arheologic Negrileşti – Curtea
Cercetare
Mici
Şcolii”
13c arheologică
„Situl arheologic Râpa Glodului –
sistematică
Cavadineşti”
multianuală
Mari
„Valul lui Traian” şi „Râpa Bălaia”
Proiect
monument
„Apărătorii
14. „Investiţii
în Medii
oraşului Galaţi. 7-9 ianuarie 1918”
proiecte
Proiect
„Troiţă
şi
placă
culturale”
comemorativă
pentru
ostaşii
români căzuţi în Al Doilea Război
Mondial”
Monument
„Troiţă
şi
placă
Mari
comemorativă
pentru
ostaşii
românii căzuţi în Al Doilea Război
Mondial”
2014

22.320

22.320

12.400

12.400

17.360

17.360

43.400

43.400

7.440

7.440

8.060

8.060

2.852

2.852

13.640

13.640

97.960

97.960

6.000

5.780

6.000

5.270

60.000
20.000

55.160
18.600

15.000

14.799

200.000

190.340

Nr.
crt.
(1)
1.

2.

3.
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Programul
Tip
Denumirea proiectului/activităţii
proiect
(2)
(3)
(4)
Valorificare a Mici
Proiect „DANUBIUS”
Danubius XXXII
patrimoniului
Supliment Danubius XXXII
cultural
Graecia, Roma, Barbaricum. In
naţional
memoriam Vasile Lica
(publicaţii)
V.Pocitan, Istoria Proilaviei şi a
vechii episcopii a Hotinului
V. Pocitan, Momente din viaţa lui
Melchisedec Ştefănescu
G. Enache, Conştiinţa creştină în
modernitate
G. Enache, Biserica în comunism
Geroge Felix Taşcă, Răzeşii de
Bălăbăneşti
Cristian-Dragoş Căldăraru, Moşia
Medii
„Balta
Brateşului”
din
ţinutul
Covurlui. 1448-1847
Popularizare a Mici
Proiect „Lansări carte/editoriale”
cărţii
Lansări editoriale:
Danubius XXX; XXXI
Supliment Danubius XXX; XXXI
Crişan V. Muşeţeanu, Opere alese
Graecia, Roma, Barbaricum. In
memoriam Vasile Lica
V.Pocitan, Istoria Proilaviei şi a
vechii episcopii a Hotinului
Lansări carte:
Ovidiu
Nedu,
METAFIZICA
IDEALISTĂ
A
BUDHISMULUI
VIJÑĀNAVĀDA
V. Bodea, Monumente istorice şi de
arhitectură din oraşul Galaţi din a
doua jumătate a sec. al XIX-lea –
prima jumătate a sec. al XX-lea”
DidacticoMici
Proiect: MUZEUL ŞI ŞCOALA.
pedagogic şi
ORA DE ISTORIE LA MUZEU:
educaţional
„Arc peste timp: 1859-2014.
155 ani de la Unirea
Principatelor Române”
„Să ştii mai multe, să fii mai bun” ;
„Săptămâna familiei, săptămâna
fără TV”
1 Iunie 2014 – Ziua internaţională a
copilului – „O lume minunată” în
muzeu
Proiect: Viaţa cotidiană la Dunărea
de Jos: „Modul de viaţă în lumea
romană. Obiceiuri casnice şi
meşteşuguri”
Proiect: Să ne cunoaştem oraşul
Inaugurare monument: Troiţă şi

Devizul
estimat
(5)

Devizul
realizat
(6)

10.000
5.000
5.000

9.412
3.929
3.859

3.000

1.635

3.000

1.777

5.000

3.379

4.000
5.000

2.725
3.859

25.000

18.678

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.100

2.000

2.000
2.000

1.900
1.800

5.000

3.500

1.000

1.000

1.000
5.000

1.000
5.000

4.

5.
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placă comemorativă pentru ostaşii
români din Al Doilea Război Mondial
Proiect: Momente de istorie 18071808. Iatagan versus Go la
începutul sec. al XIX-lea
Medii
Proiect: ISTORIA DE LÂNGĂ NOI
Situri arheologice şi Monumente
istorice din judeţul Galaţi” (expoziţie)
- Iveşti, Costache Negri, Negrileşti,
Teatrul Dramatic „Fani Tardini”
Galaţi, Şcoala nr. 18,
Valorificare a Mici
Proiect: EXPONATUL LUNII
„Iatagan cu teacă”
patrimoniului
„Altar votiv”
cultural
naţional
„Diplome de Doctor în Medicină a lui
(expoziţii)
George Latouphis, acordată de
Academia Franceză, Facultatea de
Medicină din Paris, 1884”
„Faţă
de
masă
atribuită
Domnitorului Alexandru Ioan Cuza”
„Metru-etalon
din
timpul
Domnitorului Cuza”
Proiecte expoziţionale :
„75 de ani de la înfiinţarea Muzeului
de Istorie Galaţi” - „Patrimoniu
muzeal: 1939-2014” ;
„Alexandru Ioan Cuza şi diplomaţia
Unirii” (Iaşi)
„Urmele mocanilor săceleni în
Dobrogea”
„Valori culturale armene la Dunărea
de Jos”
„Nicolae Rainea la ceas aniversar”
„Memoria aviaţiei române”
„50 de ani de cooperare europeană
în spaţiu”
Valorificare a Mici
Proiecte culturale :
patrimoniului
„GALAŢI, ORAŞUL DE LA
cultural
DUNĂRE, PUNTE DE LEGĂTURĂ
naţional
ÎNTRE ISTORIE ŞI TRADIŢIE” (simpozioane,
„Arc peste timp: 1859-2014.
mese rotunde,
155 ani de la Unirea
conferinţe,
Principatelor Române”
„9 mai – semnificaţii istorice şi
expuneri etc.)
europene” ;
„ŞTEFAN PETICĂ LA 110 ANI
DUPĂ…” în cadrul Proiectului
AFCN „La 110 ani după – omagiu
adus primului simbolist român –
Ştefan Petică”
„1 Decembrie 1918 în istoria
românilor”
„Femeia în faţa oglinzii: Hortensia

1.000

1.000

18.000

17.500

10.000
10.000

9.500
8.100

10.000

6.000

10.000

6.000

10.000

6.000

10.000

9.800

10.000

8.100

10.000

6.000

10.000

6.000

10.000
10.000
10.000

9.800
7.000
6.500

3.000

2.700

3.000
3.500

2.100
2.600

4.000

3.600

2.000

2.000

6.
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Papadat-Bengescu
Festivalul de Datini Şi Obiceiuri
Populare „SFÂNTA NOAPTE DE
CRĂCIUN”, ed. a V-a
Mici
Proiect: CIRCUIT TURISTIC
a
MUZEAL ÎN JUDEŢUL GALAŢI

Promovare
turistică
patrimoniului
cultural
naţional
din
judeţul Galaţi
Promovarea
Mici
imaginii
muzeului şi a
patrimoniului

5.000

4.300

Proiect „NOAPTEA MUZEELOR”
Expoziţii:
10.000
9.600
- „Secvenţe arheologice gălăţene”
- „Filatelia românească între
modernitate şi contemporaneitate”
- „Medalistica românească între
1839-1939”
8.
„Achiziţii
şi Mici
Bunuri culturale atrase prin achiziţii
5.000
4.140
donaţii bunuri
muzeale – 58 unităţi
muzeale”
Bunuri culturale atrase prin donaţii –
5.000
3.548
86 unităţi
Bunuri culturale rezultate în urma
cercetărilor arheologice - 45 unităţi
9.
„Dotări
Medii
Aspirator multifuncţional, Scule şi 52.000
51.859
obiecte
unelte,
Echipamente
protecţie,
inventar”
Aparatură electronică, Radiatoare,
Sisteme Roll-Up
10. „Perfecţionare Mici
Inspector resurse umane (COR
1.000
800
profesională”
333304)
Conservator
bunuri
culturale
1.000
890
(modulul II)
Contabilitatea institutiilor publice
1.000
860
(COR 121121)
Control financiar preventiv (COR
1.000
900
241221)
Comunicare externă în instituţiile
1.000
850
publice. Imaginea instituţiei şi
relaţiile cu publicul
11. „ConservareMedii
Restaurare
111
obiecte
de 14.000
13.800
Restaurare”
patrimoniu din colecţiile Arheologie,
Etnografie, Ştiinţă şi Tehnică
Conservare:
10.000
8.880
– curăţare obiecte din piatră şi
ceramică din colecţia Arheologie
(sarcofage, piuă, vase păstrat
cereale)
-desprăfuire şi tratare contra cariilor
obiecte din lemn din colecţia
Etnografie (strung lemn, plug,
copaie, banc tâmplărie, pridvor casă
ţărănească, catapeteasmă)
12.
Cercetare a patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în judeţul
Galaţi
12a. Cercetare
Mici
“ Parcelare pentru locuinte4.875
4.875
7.

arheologică
de teren şi
aero fotografie
în judeţul
Galaţi
(diagnostic
arheologic)

12b. Inventarierea
siturilor
arheologice şi
a
monumentelor
istorice
din
jud.
Galaţi
(supraveghere
arheologică)
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extindere intravilan, comuna
Smardan jud Galati
“ Lucrari de foraj si echipare la
sondele tip Cluster H1 , H15, H16
Independenta, com Independenta
jud . Galati
“ Lucrari de foraj si echipare la
sonda H19 Independenta, com
Independenta jud . Galati
“ Parc fotovoltaic 2MW, Com.
Slobozia Conachi jud. Galati
“ Statie noua de epurare in
aglomerarea Pechea, Com. Pechea
“ Statie noua de epurare in
aglomerarea Liesti, com. Liesti
Studiu istorico- stiintific teren
extravilan T34/3 parcela 9
Studiu istorico- stiintific teren
extravilan Tarla 98 parcela 582/112
Lot 5
Studiu istorico- stiintific teren
extravilan Tarla 113 parcela 396/4
“Sectorul 4-POLIGON CismeleOdaia Manolache”
Medii
“Sectorul Cismele ( Comuna
Smardan) aferent Valul lui Traian”
“Sectorul 5, comuna Smardan
aferent monument istoric Valul lui
Traian”
“VALEA GERULUI” sector Valea
Marului Mindresti
Mari
Diagnostic Istorico- Arheologic
aferent extravilanului municipiului
Galati
Mici
“Alimentare cu energie electricastatie fixa telefonie mobile, sat
Corod com Corod Jud. Galati
“ Modernizarea si Retehnologizarea
plotului de irigatii SPP 15 din
Amenajarea de irigatii Campia
Covurlui Galati”
“ Modernizarea si Retehnologizarea
plotului de irigatii SPP 47 si SPP 48
din Amenajarea de irigatii Campia
Covurlui jud . Galati”
“ Modernizarea si Retehnologizarea
plotului de irigatii SPP 14 din
Amenajarea de irigatii Campia
Covurlui jud . Galati”
“ Modernizare si retehnologizare
ploturilor de irigatii SSP 13A si SSP
A extindere din amenajarea de
irigatii Campia Covurluiului , Jud.
Galati

9.750

9.750

3.960

3.960

6.170

3.000

2.370

2.370

2.370

2.370

400

400

350

350

400

400

6.891

6.891

14.079

14.079

15.680

15.680

17.920

17.920

36.960

36.960

4.740

4.740

2.940

2.940

5.240

5.240

5.870

5.870

1.000

1.000

HOTĂRÂREA Nr. 120 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 26
Medii
“ Anexe exploatatie agricola si
imprejmuire teren” in extravilan
Galati
Mari
“Reabilitarea
si
extinderea
infrastructurii de apa si apa uzata in
jud. Galati – aglomerarea Tecuci
“Reabilitarea
si
extinderea
infrastructurii de apa si apa uzata in
jud. Galati – aglomerarea Tg. Bujor
12c Inventarierea
Medii
VALEA GERULUI sector Valea
siturilor
Marului Mindresti
arheologice şi Mari
“ Anexa intretinere utilaje agricole”
a
monumentelor
istorice
din
jud.
Galaţi
(cercetare
arheologică
preventivă)
„Situl arheologic Negrileşti – Curtea
Civilizaţia
Mici
Şcolii”
12d romană
şi
medieval
timpurie
în
judeţul Galaţi
(cercetare
arheologică)
„Situl arheologic Râpa Glodului –
12e. Cercetare
Mici
Cavadineşti”
arheologică a
siturilor
cu
potenţial din
epoca
bronzului
(Cercetare
arheologică
preventivă)
13. Evidenţă
şi Mici
Redactare 250 Fişe analitice de
clasare
a
evidenţă
patrimoniului
Finalizarea şi depunerea la
cultural
Ministerul Culturii a 201 dosare de
naţional mobil
clasare pentru categoriile juridice
Fond şi Tezaur

11.070

11.070

30.960

30.960

57.120

57.120

12.080

12.080

34.140

34.140

7.500

7.500

7.500

7.500

5.000
10.000

4.000
10.050

Devizul
estimat
(5)
5000

Devizul
realizat
(6)
4981

Semestrul I/2015
Nr.
crt.
(1)
1.

2.

Programul

Tip
Denumirea proiectului/activităţii
proiect
(2)
(3)
(4)
Vartolomeu Stănescu, Puterile
Valorificare
a
Mici
sociale ale creştinismului. Opere
patrimoniului
alese;
cultural naţional
(publicaţii)
Popularizare
a
Mici
Proiect „LANSĂRI CARTE /
cărţii
EDITORIALE”

3.

Didacticopedagogic
educaţional
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Lansări editoriale:
Danubius XXXII/2014;
Supliment Danubius XXXII/2014;
V. Pocitan, Momente din viaţa şi
activitatea lui Melchisedec între
anii 1856 - 1861;
George Felix Taşcă, Răzeşii de
Bălăbăneşti;
Vartolomeu Stănescu, Puterile
sociale ale creştinismului. Opere
alese;
George
Enache,
Conştiinţa
creştină în modernitate. Chipuri
şi fapte;
George Enache, Biserica în
comunism. Modele şi mărturii;
Dimitrie Iuraşcu „Jurnal Politic
1939-1950”;
Lansări de carte:
Florinel Agafiţei, Strada Doctor
Carnabel
Mici
Proiect „CU PRICHINDEII LA
şi
MUZEU”:
„26 iunie - Ziua Drapelului
Naţional al României”.
Proiect „FILE DE MEMORIE
EVREIASCĂ”:
„Ziua
Internaţională
a
Comemorării
Victimelor
Holocaustului”;
„Antidiscriminare:
să
ne
reamintim
de
HOLOCAUST
pentru a nu mai fi niciodată !”.
Proiect „MUZEUL ŞI ŞCOALA.
ORA DE ISTORIE LA MUZEU”:
„Abdicarea lui Alexandru Ioan
Cuza
între
«complot»
şi
«necesitate»”;
„195 de ani de la naşterea lui
Alexandru Ioan Cuza”;
„Semnificaţiile istorice ale zilei de
10 mai”;
„Naţionalizarea din 11 iunie
1948”;
Proiect
„PERSONALITĂŢI
GĂLĂŢENE”:
„Smaranda Brăescu - Regina
aerului”;
„Negoiţă Dănăilă”;
„Constantin Ressu”;
„Constantin Ressu şi Camil
Ressu”;
„Ludovic Feldman”;
„Tudor Pamfile”;

500
500
500

500
500
500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.000

960

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

1.000

900

500
300
300

300
300
300

200
200

200
200

4.
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„George Fernic”;
„Ionel Fernic”.
Proiect „VIAŢA COTIDIANĂ LA
DUNĂREA DE JOS ÎN EPOCA
ANTICĂ”:
„Ion T. Dragomir”.
Proiect „O RETROSPECTIVĂ
ISTORICĂ
A
ORAŞULUI
GALAŢI”;
Proiect „ISTORIA DE LÂNGĂ
NOI”: „Situri arheologice şi
Monumente istorice din judeţul
Galaţi” (expoziţie) – Cudalbi.
Proiect: „SĂ ŞTII MAI MULTE,
SĂ FII MAI BUN”;
Proiect:
„SĂPTĂMÂNA
FAMILIEI, SĂPTĂMÂNA FĂRĂ
TV”;
Proiect:
„CUNOAŞTE
ŞI
PROTEJEAZĂ PATRIMONIUL
CULTURAL NAŢIONAL”.
Valorificare
a
Mici
Proiect „EXPONATUL LUNII”:
„Pumnal de tip Lobojkovka
patrimoniului
descoperit la Rogojeni, judeţul
cultural naţional
Galaţi”;
(expoziţii)
„Tăbliţa votivă «Cavalerul Trac»
descoperită la Tirighina-Barboşi,
Galaţi”;
„Pâine de la 1892”;
„Trusă chirurgicală din timpul
celui
de-al
Doilea
Război
Mondial”;
„«Păpuşarele» de presat caşul”;
„Tăbliţa
votivă
«Cavalerii
danubieni»”.
Proiect
„COLECŢII
ŞI
COLECŢIONARI”:
„O colecţie şi mai multe pasiuni Lăcrămioara
şi
Florenţiu
Tanascov”.
Proiect „27 MARTIE 1918 BASARABIA,
PĂMÂNT
ROMÂNESC”:
expoziţie,
expunere, moment liric.
Proiect „DONAŢI TRECUTUL
PENTRU VIITOR!”;
Proiect: „ISTORIA NOASTRĂ
VĂZUTĂ
PRIN
OCHII
CITITORILOR ROMÂNI”:
„Istoria în culori a plaiurilor
natale”;
Proiecte expoziţionale :
„Unirea Principatelor de la idee la
faptă” (Iaşi);

200
200

200
200

1.000
2.000

950
1.950

2.000

1.980

1.000

980

1.000

900

1.500

1.400

500

300

500

300

500
500

300
300

500
500

300
300

1.500

1.490

1.000

980

1.000

900

1.000

1.000

1.000

980

2.000

1.900

5.
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„Pictând la Ciuşlea”;
„25 martie - Ziua Naţională a
Greciei”;
„Incursiune
în
cotidianul
comunist”;
„Decoraţii româneşti din epoca
comunistă (1947-1989)”;
„Curajul de a fi altfel !”;
„Ia,
simbol
al
culturii
şi
creativităţii româneşti”;
Valorificare
a
Mici
Proiect „PORŢI DESCHISE LA
patrimoniului
MUZEUL «CASA CUZA
cultural naţional
VODĂ»”:
„Galaţii şi Unirea Principatelor
(simpozioane,
Române”;
mese
rotunde,
conferinţe,
„Victor Place (1818-1875) şi
expuneri etc.)
românii”;
„Personalităţi
ale
Unirii
Principatelor Române”;
„Alexandru Ioan Cuza Domnul Unirii”.
Proiect „ŞTEFAN CEL MARE
ŞI EPOCA SA”:
„Ştefan cel Mare – primii ani
de domnie”;
„Arme albe şi de foc din
timpul lui Ştefan cel Mare”.
Proiect
„SĂRBĂTORILE
PRIMĂVERII”, ed. a III-a.;
Proiect
„SIMPOZION
NAŢIONAL: ÎNTÂLNIRILE DE
LA MÂNJINA”:
„Personalităţi feminine în
contextul evenimentelor de
la 1848”;
„Iluminismul şi întemeierea
religiei
pe
principii
umaniste”;
„Oraşele Dunării maritime în
preajma anului 1848, în
viziunea călătorilor străini”;
„Mânjina
–
simbol
al
Revoluţiei paşoptiste”;
„Ambient
românesc
ambient european. Conacul
de la Mânjina”;
„Oraşul
Galaţi
în
medalistică”.
Proiecte culturale:
„175 de ani de la apariţia
Revistei «Dacia Literară»”;
„Charles Darwin şi teoria
evoluţionistă”;
„Max Auschnitt în Galaţii de

200
1.500

200
1.450

1.500

1.400

500

500

400
2.500

400
2.450

1.000

950

2.500

2.450

3.000

2.500

3.000

3.000

1.000

1.000

2.000

1.350

3.000

2.750

1.500

1.500

1.500

1.500

500

500

500

500

500

500

500

500

6.

7.

8.
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altădată”;
„Din
istoria
comunităţii
evreieşti din Galaţi”;
„Holocaustul în România.
Responsabi
litatea
memoriei publice”;
„Comunismul, între memorie
şi amnezie”;
„100 de ani de la naşterea
medicului şi memorialistului
Crişan V. Muşeţeanu (1915 2006)”;
„Aspecte etno-demografice în
oraşele Dunării maritime în prima
jumătate a secolului al XIX-lea”;
„Semnificaţiile istorice ale zilei de
9 mai”;
„Elena Cuza (1825-1909),
Doamna Unirii Principatelor
Române”;
„Cercetări arheologice în situl
Negrileşti”;
„40 de ani de restaurare în
România”.
„O mărturie despre ziua de 22
iunie 1941 la Galaţi”;
„Academia Mihăileană - 180 de
ani de la înfiinţare”.
„Date istorice despre Poliţia
Română”
Promovare
Mici
Proiect
„CASA
E.
I.
turistică
a
GUECHOFF
(GESHOV)
patrimoniului
FOSTĂ
PREFECTURA
COVURLUI”:
expoziţie
şi
cultural naţional
conferinţă.
din judeţul Galaţi
Proiect „GURILE DUNĂRII.
ZONĂ DE CONVERGENŢĂ
EUROPEANĂ”;
Promovarea
Mici
Proiect „NOAPTEA
imaginii muzeului
MUZEELOR: MARATON
şi a patrimoniului
EXPOZIŢIONAL NOCTURN”,
ediţia a III-a”
Expoziţii:
- „Restituiri Maksay”;
- „Suntem naţiune liberă! Suntem
naţiune de sine stătătoare!”;
- „Oraşul Iaşi. Memoria
monumentelor”;
- „Donaţi trecutul pentru viitor!”.
„Achiziţii şi donaţii Medii Bunuri culturale atrase prin
bunuri muzeale”
achiziţii muzeale – 2602 unităţi
Bunuri culturale atrase prin
donaţii – 93 unităţi
Bunuri culturale rezultate în urma

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.000

950

2.000

2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

500

500

500

500

500

500

1.500

1.500

7.100
2.000

7.100
2.000

2.500

2.400

2.800
20.000

2.700
14.464

2.000

1.103

2.000

1.670
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cercetărilor arheologice - 28
unităţi
obiecte Medii

„Dotări
20.000
14.556
inventar”
10. „Perfecţionare
Mici
„Bazele muzeologiei” – 3 salariaţi
4.500
3.600
profesională”
11. „ConservareMici
Conservare – 106 bunuri
3.000
2.580
Restaurare”
Restaurare – 40 bunuri
12.
Cercetarea patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în judeţul
Galaţi
12a. Cercetare
Mici
“ Forajul sondei A1 Tepu”
4.000
3.960
arheologică de
“Lucrari de foraj si echipare la
4.000
3.960
teren şi aero
sonda 1513, Independenta, com.
fotografie în
Slobozia Conachi, jud. Galati”
judeţul Galaţi
„ Parc eolian comunele
3.000
3.000
(diagnostic
Smârdan, Pechea, jud. Galaţi –
arheologic/intrusiv
Zona 1 (Turbine, platforme
si studiu istoricomacarale); Parc eolian comunele
arheologic)
Smârdan, Cuca, Rediu, jud.
Galaţi – Zona 2 (Turbine,
platforme macarale); Parc eolian
comunele Scânteieşti, Frumuşiţa,
Smârdan, jud. Galaţi – Zona 3
(Turbine, platforme macarale)”
Medii
“Diagnostic Istorico- Arheologic
22.000
21.065
aferent extravilanului municipiului
Galati”
“Statie noua de epurare in
27.000
27.000
aglomerarea Pechea”
Mari
“Statie noua de epurare in
35.000
34.800
aglomerarea Liesti”
“Recuperarea si delimitarea unor
68.000
67.220
situri arheologice aflate in
teritoriul administrativ al mun.
Galati, jud. Galati”
12b. Inventarierea
Mici
“Modernizarea si
7.000
6.750
siturilor
retehnologizarea plotului de
arheologice şi a
irigatiiSPP Foltesti din
monumentelor
amenajarea de irigatii Bratesul
istorice din jud.
de Sus, jud. Galati”
Galaţi
“ Modernizarea si
5.500
4.470
(supraveghere
Retehnologizarea plotului de
arheologică)
irigatii SPP 3 Foltesti din
amenajarea de irigatii Bratesul
de Sus, jud. Galati”
“ Anexa gospodareasca a
400
400
exploatatiei agricole – loc.
Smardan, jud. Galati T36, P1728, LOT 1”
Medii
“ Modernizarea plotului de irigatii
14.000
13.470
SPP Sifon Losova, din
amenajarea de irigatii Campia
Covurlui jud. Galati”
“Retehnologizarea partiala a
13.000
12.690
9.
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firului stang a Sifonului Suhurlui,
din anemajarea d eirigatii
Campia Covurlui, jud. Galati”
„Situl Negrilesti – Curtea Scolii”
12c. Cercetare
Mici
arheologică
a Medii
“Reabilitarea si extinderea
siturilor
cu
infrastructurii de apa si apa uzata
potenţial
din
in jud. Galati, aglomerarea
epoca bronzului
Tecuci”
(Cercetare
“Reabilitarea si extinderea
arheologică
infrastructurii de apa si apa uzata
preventivă)
in jud. Galati, aglomerarea Tg.
Bujor”
13.

Evidenţă
şi
clasare
a
patrimoniului
cultural naţional
mobil

Mici

Întocmire 1161 Fişe analitice de
evidenţă, din care 773 parţiale
Pregătirea în vederea înaintării la
Ministerul Culturii a 50 dosare de
clasare pentru categoriile juridice
Fond şi Tezaur

1.000
21.000

1.000
20.120

23.000

22.800

5.000

4.800

4.000

4.000

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Muzeului de Istorie
„Paul Păltănea” a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
269/27.03.2013.
IV. DATE DESPRE ACTIVITATEA INSTITUŢIEI: SARCINI ŞI OBIECTIVE
PENTRU MANAGEMENT
IV.1. SARCINI
Pentru perioada 2016-2019 managementul va avea următoarele sarcini:
- să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;
- să răspundă pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare şi gestionare a
bunurilor materiale, a resurselor financiare şi a celor de personal;
- să asigure respectarea prevederilor normelor şi normativelor în vigoare care
reglementează activitatea fiscală şi asigurările sociale;
- să asigure conducerea corespunzătoare a activităţii în domeniul evidenţei contabile,
conform legilor în vigoare;
- să coordoneze activitatea de valorificare a colecţiilor muzeale prin organizarea de
expoziţii, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii din
domeniul ştiinţei, informării şi comunicării, pe parcursul participării la conferinţe de
specialitate;
- să stimuleze circulaţia informaţiilor muzeale şi atragerea de vizitatori, atât prin sporirea
numărului beneficiarilor serviciilor oferite de muzeu;
- să urmărească procesul de creştere a volumului de documente digitizate din cadrul
Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi;
- să contribuie la atragerea de noi parteneri din ţară şi străinătate, prin iniţierea unor
proiecte din domeniile specifice, în scopul adaptării serviciilor la cerinţele şi aşteptările
vizitatorilor raportate la cerinţele standardelor de calitate ISO;
- să evalueze activitatea de actualizare şi gestionare permanentă a bazei de date
referitoare la colecţii, respectiv a catalogului on-line al serviciilor oferite de muzeu, prin
sporirea numărului de cercetări, expoziţii şi vizibilitate publică;
- să contribuie la constituirea unor instrumente de informare performante care să reducă
decalajul dintre muzeul judeţean şi celelalte muzee din judeţul Galaţi;
- să coordoneze activitatea de valorificare a colecţiilor muzeale prin organizarea de
expoziţii, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii din
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domeniul ştiinţei, informării şi comunicării, pe parcursul participării la conferinţe de
specialitate;
- să atragă noi vizitatori şi să coordoneze îmbogăţirea patrimoniului muzeal prin achiziţii
sau prin donaţii;
- să contribuie la atragerea de noi parteneri din ţară şi străinătate, prin iniţierea unor
proiecte din domeniul secţiilor muzeale, istorie, artă, arheologie, etnografie, ştiinţele
naturii;
- să eficientizeze procesul de introducere a fişelor privind reinventarierea colecţiilor
muzeale conform noilor prevederi legale;
- să sprijine obţinerea fondurilor de cercetare naţionale şi europene în vederea finanţării
unor programe de cercetare pentru creşterea eficienţei şi performanţelor în domeniul
cercetării ştiinţifice în cadrul fiecărei secţii muzeale;
- să sprijine realizarea activităţilor de pedagogie muzeală care sunt esenţiale în educaţia
unei generaţii noi fideli muzeului modern şi crearea unor posibilităţi de educaţie
suplimentară pentru şcoli;
- îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din proiectul de management în conformitate
cu Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi, respectiv cu cele prevăzute în legislaţia în
vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;
- transmiterea către Consiliul Judeţean Galaţi, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, a rapoartelor de activitate/raportului final
şi ale tuturor comunicărilor necesare.
IV.2. OBIECTIVE
Pentru perioada 2016-2019 managementul va avea ca obiectiv principal
dezvoltarea Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, urmărind:
- Derularea activităţilor şi serviciilor oferite de Muzeul de Istorie în baza programelor
elaborate pentru satisfacerea nevoilor culturale ale grupurilor ţintă, respectiv turişti, tineret
şi oameni de cultură, evaluarea şi reconsiderarea, după caz, a respectivelor programe şi
proiecte în funcţie de dinamica implementării;
- Îmbunătăţirea ofertei culturale, lărgirea accesului la informaţii, organizarea pe lângă
expoziţii de bază a unor expoziţii cu caracter temporar care să atragă un număr cât se
poate de larg de vizitatori (aducerea a câtorva expoziţii de mare succes la muzeu);
- Creşterea vizibilităţii Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, transformarea acestuia
într-o instituţie bine primită de public, utilizarea unor tehnici de marketing cultural în
vederea creării unui brand a muzeului, dezvoltarea shopurilor muzeale şi crearea unui
imagini dinamice, atractive şi interactive;
- Continuarea perfecţionării personalului existent, recrutarea, educarea şi selecţia viitorilor
angajaţi, includerea în programul muzeului a building – team – ului;
- Popularizarea serviciilor oferite de Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, descărcare
de sarcină arheologică, pedagogie muzeală, redactarea publicaţiilor informative,
îmbogăţirea ofertei culturale;
- Continuarea parteneriatelor cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea
atragerii de resurse (materiale informaţionale şi, după caz, financiare) şi promovarea
realizărilor;
- Dezvoltarea de acţiuni culturale şi profesionale care să faciliteze integrarea Muzeului de
Istorie “Paul Păltănea” Galaţi în contextul profesional al muzeelor, continuarea organizării
a cel puţin două activităţi anuale de mare anvergură Noaptea Muzeelor şi Zilele
Patrimoniului;
- Aplicarea unui management de calitate al resurselor umane prin asigurarea participării
personalului la programele de formare şi specializare în muzeologie;
- Dezvoltarea unor relaţii cu instituţii şi muzee din străinătate în vederea realizării unor
programe de cercetare de mare valoare cu finanţare comună;
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- Dezvoltarea paginii web a muzeului, care poate atrage un număr însemnat de clienţi noi,
poate atinge un strat nou de vizitatori şi asigură accesul tineretului, oferă informaţii pentru
turişti;
- Obţinerea de fonduri noi necesare pentru renovarea clădirilor secţiilor muzeului,
asigurarea condiţiilor optime de muncă şi depozitare;
- Finalizarea expoziţiilor de bază din Galaţi.
V. PROIECTUL DE MANAGEMENT
Perioada pentru care se întocmeşte proiectul de management este de 3 ani
începând cu data de 01.03.2016.
Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu
respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un
număr de maxim 25 de pagini + anexe redactate cu font Times New Roman mărime 12,
la 1 ½ distanţă şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi
evoluţiei Muzeului de Istorie Galaţi în perioada 2016-2019.
În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor art. 2 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.269/2009.
În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta
candidatului răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin.
(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 aprobată prin Legea nr.269/2009,
având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de
analiză şi notare a proiectelor de management:
1. analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de
cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
2. analiza activităţii Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi şi, în funcţie de specific,
propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
3. analiza organizării Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi şi propuneri de
reorganizare şi/sau restructurare, după caz;
4. analiza situaţiei economico-financiare a Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi;
5. strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de
autoritate;
6. o previziune a evoluţiei economico-financiare a Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi,
cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.
Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii
manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi
obiectivelor.
VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT
A. analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea Muzeul de
Istorie “Paul Păltănea” Galaţi şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul
instituţional existent:
a.1. instituţii/organizaţii1 care se adresează aceleiaşi comunităţi;
a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale2;
a.3. cunoaşterea3 activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiar al acestora;
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media;
a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate4;
a.6. profilul/portretul beneficiarului actual;
- analiza datelor obţinute;
1

prezentare succintă
lista programelor/proiectelor, şi o scurtă descriere a lor
3
lista acestor acţiuni
4
nu se vor ataşa comunicate de presă, ştiri sau anunţuri, ci doar articole ( cronici, recenzii, reportaje, anchete etc.)
2
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- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari5;
a.7. beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei: - pe termen scurt;
- pe termen lung;
a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);
a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei 6;
a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după
caz.
B. analiza activităţii Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi şi, în funcţie de
specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:
b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei;
b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel
naţional/internaţional, în U.E, după caz alte state);
b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: - ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută,
factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc;
b.4. concluzii: - reformularea mesajului, după caz;
- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
C. analiza organizării Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi şi propuneri de
reorganizare şi/sau restructurare, după caz:
c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;
c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative
incidente;
c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor7: analiza activităţii consiliilor de
conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de
competenţe în cadrul conducerii instituţiei;
c.4. analiză a nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri
de perfecţionare8 pentru conducere şi restul personalului.
D. analiza situaţiei economico-financiare a Muzeului de Istorie “Paul Păltănea”
Galaţi:
d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate
în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere;
cheltuieli pentru reparaţii capitale);
d.2. analiza comparativă9 a cheltuielilor (estimate şi, după caz realizate) în
perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei: analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii
de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente,
cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;
- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul
parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale;
d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
5

comparativ cu ultimul raport
cele destinate publicului: de primire, de prezentare, de producţie, administrative, alte spaţii folosite de instituţie
7
Numărul întrunirilor, data acestora.
8
Lista nominală cu menţionarea duratei şi tipului cursului de perfecţionare/formare profesională
9
Tabelul trebuie să ofere o imagine a investiţiilor făcute în proiecte (mici/medii/mari). În cazul mai multor proiecte de
acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloana (5) şi (6), a investiţiei planificate şi realizate pe fiecare
proiect în parte.
6
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d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie.
- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care: - din subvenţie;
- din venituri proprii.
E. strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
Muzeului de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi, conform sarcinilor şi obiectivelor
formulate de autoritate:
e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de
management;
e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi, după
caz, descrierea fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora, exemplificări;
e.3. proiecte propuse10 în cadrul programelor;
e.4. alte evenimente, activităţi10, specifice instituţiei planificate pentru perioada de
management;
F. o previziune a evoluţiei economico-financiare a Muzeului de Istorie “Paul
Păltănea” Galaţi, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de
către autoritate:
f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 5 ani,
corelată cu resursele financiare necesare de alocat din bugetul Consiliului Judeţean
Galaţi.
previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei;
previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu
menţionarea surselor vizate
f.2. previzionarea evoluţiei costurilor11 aferente proiectelor (din programele propuse) prin
realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate12 în proiecte, pentru
întreaga perioadă de management13;
f.3. proiecţia14 veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe
categorii de bilete/tarife practicate.
VII. ALTE PRECIZǍRI
Analizarea activităţii manageriale şi evaluarea acesteia, se va realiza, potrivit
legislaţiei în vigoarea, respectiv: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, cât
şi a Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009.
VIII. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

10 Detalii concrete privind proiectele expozitionale, de prezentări publice, de cercetare etc.
11 Programe, după caz, proiecte, acţiunkii, evenimente etc, ocazionale, care din natura lor nu fac parte din activitatea

curentă a instituţiei, dar prin care managerul apreciază ca va putea facilita realizarea sarcinilor şi obiectivelor
manageriale
12 Conform tabelului din anexa nr.1 la caietul de obiective: tabelul valori de referinţe
12
Conform tabelului din anexa nr. 2 la caietul de obiective: tabelul investiţiilor în programe.
13
Din perspectiva autorităţii, previzionarea cheltuielilor aferente programelor/proiectelor reprezintă o informaţie extrem
de utilă care va sta la baza negocierii clauzelor contractului de management şi a programului minimal anual.
14
Conform tabelului din anexa nr. 2 la caietul de obiective: tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază,
specifică instituţiei pe categorii de bilete/tarife practicate.

HOTĂRÂREA Nr. 120 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 37
Anexa nr. 1 la caietul de obiective
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL MUZEULUI DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAŢI
I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, denumit în continuare „Muzeul” este
o instituţia publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din subvenţii şi venituri
proprii, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi.
Art. 2 Muzeul este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia română în
vigoare şi cu prevederile prezentului Regulament.
Art. 3 Sediul Muzeului este în Str. Al. I. Cuza nr. 80, Municipiul Galaţi. Toate actele,
facturile, anunţurile, studiile, publicaţiile, corespondenţa, vor conţine obligatoriu heraldica
specifică unităţii, alături de denumirea completă a Muzeului şi indicarea sediului, a
numărului de telefon, fax, adresa de e-mail şi URL.
Art. 4 Muzeul a fost constituit din patrimoniul Asociaţiei „Vila Cuza Vodă”,
iniţiatoarea Muzeului „Vila Cuza Vodă” din anul 1939, prin adresa nr. 28553/1937 a
Ministerului Cultelor şi Artelor şi funcţionează organizatoric prin aplicarea succesivă a
actelor normative şi a unor norme specifice. În conformitate cu Legea muzeelor şi
colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, Muzeul este de importanţă judeţeană.
Art. 5 Muzeul are în administrare următoarele imobile aflate în evidenţa Consiliului
Judeţean Galaţi:
- imobilul din Galaţi, Str. AI. 1. Cuza nr. 80, Muzeul „Casa Cuza Vodă” sediul central al
Muzeului, destinat expoziţiilor permanente şi temporare, laboratorului de restaurare,
biblioteca, birourile personalului de conducere, de specialitate şi cel tehnic-administrativ;
- imobilul din Galaţi, Str. Mr. Iancu Fotea - Lapidarium, destinat expoziţiilor permanente şi
temporare, săli de conferinţe;
- imobilul din Galaţi, Str. Mihai Bravu nr. 46, Casa „Costache Negri”, închiriat Camerei de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi;
- imobilul din Galaţi, Str. Eroilor nr. 64, Muzeul „Casa Colecţiilor”, destinat expoziţii lor
permanente si temporare, o sală de conferinţe, şi birouri pentru personalul de specialitate
şi administrativ, arhiva, laborator de conservare;
- imobilul din Galaţi, str. Domnească nr. 23 destinat expoziţiilor permanente şi temporare;
- imobilul din comuna Costache Negri, Casa Memorială „Costache Negri”, destinat
expoziţiei permanente, o expoziţie de sculptură în aer liber, biroul pentru personalul de
specialitate şi o sală de conferinţe;
- imobilul din comuna Iveşti, Casa „Hortensia Papadat-Bengescu”, destinat expoziţiilor
permanente şi temporare, sală de conferinţă;
- imobilul din comuna Suhurlui, Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu” Suhurlui, destinat
expoziţiilor permanente şi temporare.
II. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art. 6 Muzeul este o instituţie publică de cultură, aflat în slujba societăţii şi
dezvoltării ei, deschis publicului, având următoarele obiective:
a) cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu caracter istoric, arheologic, etnografic, artistic,
tehnico-ştiinţific, al culturii şi civilizaţiei naţionale şi internaţionale, al personalităţilor
creatoarea, în vederea valorificării ştiinţifice, constituirii şi completării patrimoniului muzeal
din sud-estul Moldovei;
b) organizarea evidenţei gestionare şi ştiinţifice a patrimoniului cultural aflat în
administrare;
c) constituirea si organizarea fondurilor documentare precum şi a arhivei generale;
d) punerea în valoare a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa prin:
- organizarea de expoziţii permanente şi temporare, în spaţiile muzeale proprii,
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precum şi în locaţii din ţară şi/sau străinătate;
- organizarea de servicii de documentare deschise pentru public prin folosirea
informaţiei despre patrimoniul cultural deţinut şi despre instituţie, potrivit normativelor în
vigoare;
- editarea de carte şi publicaţii ştiinţifice, de popularizare şi a periodicelor prin editura
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, anuarul instituţiei „DANUBIUS”, constituie
instrumentul ştiinţific de comunicare şi colaborare cu alte instituţii de profil din ţară şi
străinătate;
- angrenarea publicului de toate categoriile, prin mijloace specifice, într-un sistem
educaţional destinat familiarizării acestuia cu istoria naţională, regională şi internaţională.
e) prin personalul de specialitate, Muzeul are obligaţia să evalueze şi să reevalueze
bunurile culturale deţinute în patrimoniu propriu, să organizeze evidenţa ştiinţifică şi
administrativă a patrimoniului, datele referitoare la bunurile din colecţiile sale fiind
consemnate în documente autorizate, în conformitate cu prevederile legale;
f) valorificarea ştiinţifică ori publicitară a bunurilor culturale, clădirilor şi altor însemne se
face În condiţiile respectării drepturilor de autor conferite de lege;
g) reproducerile de orice fel şi prin orice mijloace a bunurilor din colecţiile proprii sunt
rezervate în exclusivitate instituţiei muzeale.
Art. 7 Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de organizare,
Muzeul are următoarele atribuţii:
a) elaborarea de programe şi proiecte culturale, în concordanţă cu strategia culturală
promovată de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;
b) stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a
programelor culturale aprobate, de a căror realizare răspunde;
c) cercetare pentru dezvoltarea colecţiilor muzeale;
d) realizarea lucrărilor de restaurare, conservare şi protecţie a patrimoniului cultural aflat în
administrarea sa prin laboratoarele proprii şi laboratoarele de restaurare regională sau
naţională;
e) realizează materiale de prezentare a bunurilor din colecţiile sale (cataloage, pliante,
afişe, ilustrate) şi promovează metodologii tradiţionale şi moderne de comunicare a
colecţiilor către alţi beneficiari.
Art. 8. Principalele activităţi ale Muzeului se realizează prin:
- cercetarea conform programelor anuale şi de perspectivă a patrimoniului pe care îl deţine
şi a contextelor istorice specifice acestui patrimoniu;
- iniţiază, organizează şi participă la organizarea unor programe de promovare a
cercetărilor ştiinţifice proprii, a realizărilor deosebite din domeniile cercetării ştiinţifice şi
tehnice, cultură, artă, învăţământ, pentru aniversarea unor evenimente şi personalităţi,
pentru valorificarea tradiţiilor şi măiestriei populare;
- îmbogăţirea colecţiilor prin achiziţii, donaţii, colectare din teren şi cercetări arheologice;
- evidenţa primară şi ştiinţifică a tuturor obiectelor intrate în patrimoniul său;
- organizarea ştiinţifică a bunurilor din colecţiile sale şi realizarea de cataloage şi repertorii
de colecţii;
- asigurarea conservării, restaurării, depozitării, circuitului şi valorificării ştiinţifice şi
expoziţionale a bunurilor conform normativelor specifice;
- organizarea expoziţiilor de bază permanente, temporare şi itinerante, precum şi prin
asigurarea actualizării periodice a expoziţiilor permanente în spaţiile muzeale proprii;
- valorificarea patrimoniului muzeal şi al rezultatelor cercetării ştiinţifice prin sesiuni de
comunicări, simpozioane, colocvii, ghidaje tematice şi seri muzeale, prin realizarea de
filme documentare, articole de prezentare în presa scrisă, audio şi video;
- efectuarea de expertize pentru atestarea valorii de autenticitate a diferitelor obiecte la
solicitarea unor persoane fizice, instituţii de stat, organizaţii nonguvernamentale;
- contactul permanent cu mediile de informare, cu organisme culturale, instituţii de
Învăţământ, muzee, organisme şi foruri internaţionale precum UNESCO, ICOM, ICOMOS,
CIDO;
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- formarea specialiştilor în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcţiile de
bază ale muzeologiei generale;
- prin secţiile şi laboratoarele de restaurare şi conservare, video, desen, Muzeul poate
realiza copii după bunuri muzeale sau poate presta servicii de specialitate pentru
persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, cu avizul Consiliului
Judeţean Galaţi;
- organizarea de programe de studiu şi practică pentru elevi, studenţi, doctoranzi, tineri
specialişti în formare sau profesori din ţară sau străinătate, prin colaborare cu unităţile de
Învăţământ, cercetare şi perfecţionare a cadrelor interesate;
- colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul
cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei
comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător din aria geografică a judeţului.
Art. 9 În cadrul Muzeului, activităţile sunt structurate astfel:
a) Istorie străveche şi veche;
b) Istorie medievală;
c) Istorie modernă;
d) Istorie contemporană;
e) Etnografie;
f) Editură - Relaţii Publice;
g) Conservare - Restaurare;
h) Compartimentul financiar-contabil, Informatică;
i) Administrativ-gospodăresc;
j) Resurse umane;
k) Secretariat;
l) Arhivă.
III. PATRIMONIU
Art. 10 Patrimoniul Muzeului este alcătuit din totalitatea bunurilor, drepturilor şi
obligaţiilor cu caracter patrimonial, asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau
privată a judeţului - conform listelor de inventar - pe care le administrează în condiţiile legii.
Art. 11 Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin: cercetări, achiziţii, donaţii,
precum şi prin preluarea în custodie sau transfer de bunuri materiale şi culturale venite din
partea unor instituţii publice sau private, persoane fizice, din ţară sau străinătate.
Art. 12 Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Muzeului se gestionează
potrivit dispoziţiilor în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile
prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.
a) Bunuri mobile:
1. Bunuri mobile culturale
- colecţia de etnografie (ţesături, port popular, cusături, ceramică, icoane, obiecte de uz
gospodăresc);
- colecţii de istorie (Memoriale-Artă Decorativă, Comisia Europeană a Dunării, Makşay,
Ştiinţă şi Tehnică, Artă decorativă, Sigilii şi ştampile, Epoca Modernă, arhivistică);
- colecţia de arheologie;
- colecţia de numismatică;
- colecţia medalistică (românească şi străină);
- colecţia de filatelie;
- colecţia de arme şi uniforme militare;
- colecţii de Istorie Contemporană (Nicolae Rainea, documente, publicaţii, desene, hărţi,
diapozitive, casete video, filme, fotografii);
- „Colecţia Specială” (carte veche şi rară, documente, manuscrise, bibliofilie, cartografie);
- colecţia de artă plastică.
2. Bunuri mobile patrimoniale
- centrale termice, instalaţii de apă, canalizare, electrice;
- birouri.
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Fac parte, de asemenea, din bunurile mobile: mobilierul din expoziţiile permanente
şi temporare, depozite, ateliere şi laboratoare, mijloacele de transport auto, precum şi
articolele necesare personalului de specialitate (echipamente, aparatură electrică şi
electronică, utilaje, aparate foto etc.).
b) Bunuri imobile: 5 (cinci) imobile în Galaţi cu terenurile aferente (Str. Domnească nr. 23,
Lapidarium, Muzeul „Casa Cuza Vodă”, Casa „Costache Negri”, Muzeul „Casa Colecţii
lor”); câte un imobil cu terenul aferent în comunele Costache Negri, Iveşti şi Suhurlui;
magazii, ateliere, depozite, garduri împrejmuitoare.
Art. 13 Bunurile mobile şi cele imobile sunt înscrise în inventarele instituţiei, pe
baza cărora se ţine evidenţa generală a întregului patrimoniu, de către compartimentul
financiar-contabil.
IV. PERSONALUL ŞI CONDUCEREA
Art. 14 Pentru îndeplinirea obiectivelor de activitate, personalul Muzeului este
organizat conform organigramei şi statului de funcţii aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi.
Art. 15 Atribuţiile personalului se stabilesc în conformitate cu fişele postului,
personalul angajat trebuind să îndeplinească criteriile de competenţă şi pregătire
profesională specifică, stabilite de legislaţia în vigoare.
Art. 16 Ocuparea posturilor, se face numai prin concurs, organizat în condiţiile legii.
Art. 17 Personalul Muzeului se structurează în personal de conducere, de
specialitate şi personal auxiliar.
Art. 18 Muzeul este condus de un manager şi un contabil şef.
Art. 19 Numirea şi eliberarea din funcţie a managerului Muzeului se face, potrivit
legii, prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi.
V. ORGANE ŞI ORGANISME DE CONDUCERE
Art. 20 Consiliul de Administraţie este un organ colectiv de conducere, cu rol
deliberativ, numit, la propunerea managerului Muzeului, prin Hotărârea Consiliului
Judeţean Galaţi.
Art. 21 Managerul Muzeului este preşedintele Consiliului de Administraţie.
Art. 22 (1) Consiliul de Administraţie este format din 7 membri, cinci propuşi de
managerul Muzeului şi doi reprezentanţi desemnaţi de către Consiliul Judeţului Galaţi.
Consiliul de Administraţie are un secretar, numit prin decizie de către manager.
(2) Membrii consiliului de administraţie propuşi de către managerul Muzeului sunt:
managerul, contabilul şef şi 3 angajaţi ai muzeului desemnaţi de către manager.
Art. 23 Consiliul de Administraţie se întruneşte trimestrial, în şedinţe ordinare sau
ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, convocarea fiind făcută de manager
sau a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului.
Art. 24 Şedinţele Consiliului de Administraţie se pot ţine în prezenţa a cel puţin
jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
Art. 25 Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special de
către secretar, şi sunt semnate de toţi membrii Consiliului de Administraţie prezenţi.
Art. 26 Principalele atribuţii ale Consiliului de Administraţie:
- dezbate şi avizează Raportul anual de activitate şi Planul anual de activitate;
- analizează stadiul de realizare a lucrărilor majore întreprinse în cadrul instituţiei şi
propune Consiliului Judeţean Galaţi măsurile în consecinţă;
- analizează şi avizează măsurile de perfecţionare şi specializare propuse de Consiliul
ştiinţific sau, după caz, de manager;
- propune priorităţile în investiţii, analizează şi avizează, la cererea Consiliului Judeţean
Galaţi, modul de îndeplinire a planului de investiţii, a planului de dotări generale şi a celui
de reparaţii curente şi capitale;
- iniţiază organizarea de studii, sondaje, anchete etc., privind conţinutul şi perspectivele
dezvoltării şi diversificării activităţilor din cadrul Muzeului;
- analizează şi propune măsuri de pază, securitate, protecţie contra incendiilor, precum şi
orice alte măsuri de protejare a bunurilor muzeale şi a publicului în diverse situaţii
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specifice;
- analizează promovarea, premierea sau alte forme de recompensare materială sau
morală ori, după caz, sancţionarea angajaţilor, pe baza rezultatelor individuale;
- analizează şi avizează orice propuneri, memorii, materiale primite din partea salariaţilor
şi care se referă la condiţiile generale de administrare şi funcţionare a instituţiei;
- hotărăşte direcţiile de dezvoltare ale Muzeului;
- aprobă planul de expoziţii permanente şi temporare ale instituţiei;
- îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi, în condiţiile
legii.
Art. 27 Consiliul Ştiinţific este un organism de specialitate, obligatoriu, cu rol
consultativ, ai cărui membri sunt numiţi prin decizia managerului. Din Consiliul Ştiinţific pot
face parte cercetători şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice din domeniu, salariaţi ai Muzeului,
cât şi din afara acestuia.
Art. 28 Consiliul Ştiinţific este condus de un preşedinte asistat de un secretar,
numiţi prin decizia managerului.
Art. 29 Numărul membrilor Consiliului Ştiinţific nu poate fi mai mic de 3 şi mai mare
de 7 persoane. Din Consiliul Ştiinţific fac parte specialişti din cadrul Muzeului şi din afara
lui, numiţi prin decizia managerului.
Acest organism se întruneşte trimestrial în sesiuni ordinare, sau ori de câte ori este
nevoie în sesiuni extraordinare, procesele verbale ale sesiunilor consemnându-se într-un
registru special sub semnătura preşedintelui. Convocarea sesiunilor ordinare se face de
către preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte. Sesiunile extraordinare pot fi convocate de
preşedinte, fie de cel puţin jumătate plus unul din membrii Consiliului ştiinţific cu cel puţin
24 ore înainte. Propunerile Consiliului ştiinţific se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu
din voturile celor prezenţi.
Art. 30 Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii:
- dezbate şi avizează programul de cercetare ştiinţifică al instituţiei;
- propune teme, direcţii şi programe de cercetare;
- exercită controlul ştiinţific asupra activităţilor de cercetare;
- analizează şi avizează lucrările de cercetare elaborate de cercetătorii şi muzeografii
instituţiei, precum şi cele realizate pe bază de contracte pe perioadă determinată;
- propune Consiliului de Administraţie modul de valorificare a lucrărilor ştiinţifice pe care lea avizat;
- organizează sesiuni de comunicări, simpozioane, alte manifestări cu caracter ştiinţific cu
participarea specialiştilor proprii şi a altor specialişti din ţară sau străinătate;
- avizează solicitările salariaţilor privind acordarea de burse, participarea la manifestări
ştiinţifice în ţară sau străinătate, care implică susţinerea materială a instituţiei;
- stabileşte şi menţine legătura cu muzeele din ţară şi din străinătate, cu alte foruri
ştiinţifice din domeniu;
- îndeplineşte orice alte atribuţii de natură să asigure buna organizare şi desfăşurare a
activităţii ştiinţifice din cadrul Muzeului.
Art. 31. Managerul Muzeului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o
reprezintă În raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu
persoane fizice din ţară şi din străinătate.
Art. 32 Managerul are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:
- angajează Muzeul prin semnătură în toate operaţiunile economico-financiare;
- coordonează activitatea unităţilor muzeale aflate în administrarea Muzeului;
- asigură gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului
instituţiei, angajează instituţia în toate operaţiunile patrimoniale;
- stabileşte atribuţiile de serviciu, conform prezentului Regulament, precum şi obligaţiile
individuale de muncă ale personalului de specialitate şi auxiliar, obligaţii ce se înscriu în
fişa postului;
- acţionează pentru îndeplinirea prevederilor anuale şi răspunde de utilizarea eficientă, cu
respectarea normelor legale, a fondurilor alocate, conform destinaţiei aprobate;
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- angajează, prin semnătura sa, Muzeul în relaţii cu terţii, în limitele stabilite prin actele
normative în vigoare;
- angajează, conform cerinţelor şi cu respectarea legislaţiei în materie, personalul
Muzeului;
- aprobă Regulamentul Intern şi orice alte forme privind disciplina tehnică, economică,
ecologică, administrativă, sanitară, etc.;
- premiază sau sancţionează personalul, conform legislaţiei în vigoare;
- aprobă toate documentele financiar-contabile care necesită semnătura sa;
- deleagă autoritatea sa cadrelor de conducere aflate la nivelele ierarhice imediat
inferioare, pentru decizii sectoriale sau de rutină;
- asigură instituirea unui climat normal de lucru în cadrul Muzeului;
- aprobă măsurile de perspectivă pentru asigurarea continuităţii, pentru perfecţionarea şi
specializarea personalului;
- aprobă eşalonarea concediilor legale ale întregului personal din subordine;
- răspunde, în faţa Consiliului Judeţului Galaţi, pentru activitatea instituţiei şi pentru
îndeplinirea programului propriu de management general;
- îndrumă, controlează, iar după caz organizează şi răspunde, de ansamblul activităţilor
ştiinţifice, culturale, educative şi administrative din cadrul Muzeului;
- aprobă sau respinge, pentru întregul personal, dreptul la cumul în alte instituţii;
- urmăreşte buna funcţionare a sistemului de pază, a sistemului antiefracţie şi P.S.I.;
- se preocupă de îmbunătăţirea activităţii şi asigurarea unor condiţii optime de muncă;
- îndeplineşte orice alte atribuţii şi îşi asumă orice alte responsabilităţi de natură să asigure
buna desfăşurare a muzeului şi a fiecărui compartiment în parte;
- ia orice alte măsuri considerate necesare pentru buna desfăşurare a activităţii generale a
instituţiei, în limitele prevederilor legale în vigoare;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Consiliul Judeţului Galaţi în condiţiile
legii, şi răspunde pentru modul lor de realizare.
Art. 33 În exercitarea atribuţiilor sale, managerul Muzeului emite decizii.
Art. 34 Contabilul şef este subordonat managerului Muzeului şi are în subordinea
sa compartimentul financiar-contabil, informatică şi administrativ-gospodăresc.
Contabilul şef are următoarele atribuţii:
- coordonează compartimentul financiar-contabil, informatică;
- asigură şi răspunde de cheltuirea eficientă a fondurilor repartizate pentru activităţile de
întreţinere şi funcţionare a instituţiei;
- deleagă la nivele ierarhice inferioare, pentru activităţile administrative şi tehnice,
competenţe permanente sau periodice;
- răspunde pentru adoptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru
prelucrarea datelor financiar-contabile;
- răspunde de întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil în termenii
prevăzuţi de lege;
- răspunde de fundamentarea indicatorilor economico-financiari şi întocmirea bugetului de
venituri şi cheltuieli şi defalcarea lui pe trimestre;
- asigură analiza periodică a rezultatelor financiare ale instituţiei pe baza datelor din
bilanţul contabil şi propune măsuri pentru creşterea veniturilor extrabugetare;
- organizează şi execută controlul financiar preventiv şi controlul gestionar de fond asupra
gospodăririi mijloacelor materiale stabilind, după caz, sancţionarea persoanelor vinovate
de respectarea disciplinei financiare;
- asigură, prin măsuri concrete, execuţia bugetară, efectuarea la termen şi cuantumul
stabilit a vărsămintelor cuvenite bugetului de stat;
- răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realitatea acestora;
- răspunde, împreună cu managerul instituţiei, de efectuarea inventarierii generale a
întregului patrimoniu, conform legislaţiei în vigoare, evaluarea concretă a elementelor
patrimoniale pe baza inventarierilor efectuate şi reflectarea acestora în bilanţul contabil;
- asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor Muzeului prin:
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a) elaborarea proiectului de investiţii şi lucrări de intervenţii, pe baza prevederilor
contractului de management al managerului Muzeului;
b) întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării obiectivelor de investiţii;
c) exercitarea supravegherii pe întreg procesul execuţiei până la finalizarea acestora.
- colaborează cu compartimentul resurse umane în vederea respectării normelor legale cu
privire la încadrarea gestionarilor şi a răspunderilor acestora;
- organizează şi răspunde de arhiva financiar-contabilă;
- colaborează, după caz, cu compartimentele din instituţie, la identificarea cauzelor care
determină rezultatele negative în activitatea economico-financiară şi colaborează la
stabilirea măsurilor corespunzătoare;
- rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiarcontabilă;
- întocmeşte cererile de alimentare cu fonduri în funcţie de necesar;
- asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile şi
administrative în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
- asigură utilizarea eficientă a echipamentelor de birou din dotare;
- întocmeşte devizele de cheltuieli pentru programele culturale din agenda instituţiei, după
ce organizatorul respectivului program a realizat întreaga documentaţie necesară;
- răspunde de întocmirea dărilor de seamă statistice, investiţii culturale.
Art. 35 Atribuţii compartimente de specialitate:
a) Istorie străveche şi veche
- valorifică (documentare-cercetare) colecţia „Arheologie" (străveche-romană);
- organizarea expoziţii lor şi valorificarea patrimoniului;
- realizarea de cataloage de expoziţii, cataloage ştiinţifice, repertorii şi pliante, alte
publicaţii ce însoţesc manifestările muzeale atât în instituţie cât şi în afara ei;
- efectuează cercetări arheologice în judeţul Galaţi.
b) Istorie medievală
- valorifică (documentare-cercetare) „Colecţia speciala” alcătuită din fondurile „Carte veche
şi rară, străină şi românească”, „Manuscrise”, „Bibliofilie”, „Documente”, „Cartografie”
precum şi colecţia „Sigilii şi ştampile”
c) Istorie modernă
- valorifică (documentare-cercetare) colecţiile: „Makşay”, „Comisia Europeană a Dunării”,
„Memoriale-Artă decorativă”, „C.Z.Buzdugan” (mobilier), „Artă decorativă”;
- valorifică (documentare-cercetare) colecţiile: „Arheologie” (premedievală modernă),
„Numismatică”, „Medalistică”;
- valorifică (documentare-cercetare) colecţiile: „Arme şi uniforme militare”, „Istorie
modernă” - obiecte tridimensionale, inclusiv Vexicologie.
d) Istorie contemporană
- valorifică (documentare-cercetare) colecţiile: „Istorie Contemporană”, „Nicolae Rainea”,
„Artă plastică”, „Memoriale” - personalităţi literare (Iveşti);
- valorifică (documentare-cercetare) colecţiile: „Filatelie”, „Ştiinţă şi tehnică”, „Istorie
contemporană” - presă.
e) Etnografie
- valorifică (documentare-cercetare) colecţia „Etnografie”.
f) Editură - Relaţii Publice
- acţionează cu promptitudine şi probitate profesională în culegerea - centralizarea datelor,
făcând propuneri pentru funcţionarea la cote maxime a muzeului;
- colaborează cu întreg personalul de specialitate din instituţie în ceea ce priveşte
programarea şi organizarea manifestărilor culturale;
- colaborează direct la redactarea unor materiale privind mediatizarea manifestărilor
culturale ale instituţiei;
g) Conservare – Restaurare
- investigarea şi expertizarea ştiinţifică a bunurilor culturale din patrimoniul muzeului,
asigurând conservarea şi restaurarea acestora şi executarea de replici sau copii;
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h) Compartimentul financiar-contabil, Informatică este organizat şi funcţionează în
baza Legii 82/1991 a contabilităţii, republicată şi este coordonat de contabilul şef. Are ca
principale atribuţii:
- răspunde de încasarea şi înregistrarea veniturilor potrivit dispoziţiilor legale;
- asigură realizarea evidenţei contabile conform capitolelor şi subcapitolelor din
clasificarea bugetară;
- întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie proiectul programului
sistematic informatic al muzeului;
- asigură administrarea sistemului informatic al muzeului;
i) Administrativ - gospodăresc este coordonat de contabilul şef. Are ca principale
atribuţii:
- asigură întreţinerea în stare optimă de funcţionare şi exploatare a instalaţiilor electrice,
sanitare, termice etc.;
- asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi de consum, bunuri de inventar,
mijloace fixe necesare desfăşurării activităţilor specifice muzeului.
j) Resurse umane funcţionează sub coordonarea managerului şi are, în principal,
următoarele atribuţii:
- asigură întocmirea actelor, documentaţii lor şi formelor legale pentru concursuri, angajări,
promovări, salarizare, pensionări, desfaceri de contracte individuale de muncă, evidenţe
statistice etc.;
- întocmeşte state de funcţii;
k) Secretariat este coordonat de managerului muzeului şi are, în principal, următoarele
atribuţii:
- asigură repartizarea informaţiilor dinspre manager către toate compartimentele muzeului,
precum şi în sens invers;
- păstrează şi utilizează corespunzător ştampilele şi sigiliile instituţiei;
- asigură transmiterea informaţiilor primite din afara muzeului, precum şi a celor către
exteriorul muzeului persoanelor cărora li se adresează;
- tehnoredactarea diferitelor materiale şi redactarea corespondenţei zilnice.
l) Arhivă
- prelucrează documentele din fondurile şi colecţiile arhivistice
- sistematizează fondurile şi colecţiile în depozite;
- asigură circulaţia documentelor;
- păstrează şi conservă documentele.
VI. COMISII DE SPECIALITATE
Art. 36 Comisia de inventariere, care urmăreşte efectuarea inventarelor întregului
patrimoniu al Muzeului, în condiţiile şi la termenele prevăzute de reglementările în vigoare,
face propuneri pentru optimizarea activităţii de gestionare şi de casare sau declasare, le
supune aprobării conducerii şi urmăreşte aplicarea lor; recuperarea pagubelor produse
prin pierderea sau degradarea obiectelor din vina salariaţilor sau a vizitatorilor se
efectuează conform legislaţiei în vigoare.
Art. 37 Comisia de recepţie, evaluare, achiziţii de obiecte de patrimoniu şi achiziţii
standard funcţionează conform prevederilor legale în domeniu. Comisia propune
reevaluarea obiectelor de patrimoniu atunci când este necesar.
Art. 38 Comisia pentru recepţionarea lucrărilor de reparaţii capitale sau de investiţii,
urmăreşte dacă acest gen de lucrări corespund exigenţelor şi dacă sunt în concordanţă cu
documentaţia tehnică şi economică avizată şi aprobată.
Art. 39 Comisia de casare este responsabilă de verificarea situaţiei în teren şi de
întocmirea listelor de casare pentru obţinerea aprobări lor necesare în acord cu legile şi
instrucţiunile în vigoare.
Art. 40 Comisia pentru protecţie civilă funcţionează în baza prevederilor legale în
vigoare şi a instrucţiunilor primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi.
Art. 41 Comisia tehnică pentru prevenirea şi stingerea incendiilor funcţionează în

HOTĂRÂREA Nr. 120 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 45
temeiul Legii nr. 307/2006 pentru apărarea împotriva incendiilor şi a Normelor de prevenire
şi stingere a incendiilor.
Art. 42 Comisia tehnică pentru protecţia şi securitatea în muncă funcţionează în
conformitate cu dispoziţiile legale În vigoare.
Art. 43 Comisia de cercetare disciplinară funcţionează în conformitate cu dispoziţiile
legale în vigoare.
Art. 44 Comisia pentru evaluarea şi restaurarea bunurilor muzeale aparţinând
Muzeului funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 45 Înfiinţarea, funcţionarea, componenţa şi atribuţiile Comisiilor se stabilesc
prin decizia managerului Muzeului.
VII. BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 46 Cheltuielile de personal, de bunuri şi servicii şi de capital ale Muzeului sunt
finanţate din subvenţii acordate de Consiliul Judeţean Galaţi şi venituri proprii.
Art. 47 Veniturile proprii se realizează prin încasările de taxe şi tarife aprobate prin
Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi precum şi din sponsorizări şi donaţii, cu respectarea
legislaţiei în vigoare. Taxele şi tarifele practicate de muzeu sunt stabilite prin Hotărâre a
Consiliului Judeţean Galaţi si sunt următoarele:
- taxe vizitare (copii, elevi, studenţi, adulţi);
- taxă foto, în scop necomercial;
- taxă filmare, în scop necomercial;
- închiriere sală cu activitate de publicitate, conferinţe, mese rotunde şi alte manifestări
socio-culturale;
- taxă pentru expertiză şi consultanţă ştiinţifică de specialitate;
- taxă pentru eliberarea certificatului de expertiză;
- închiriere pentru ceremonii nuntă (civilă) – Muzeul „Casa Cuza Vodă”;
- taxă foto/filmare, în scop comercial;
- taxă sală didactică - lecţii deschise;
- abonament copii, elevi, studenţi (Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, Muzeul „Casa Cuza
Vodă”, Muzeul „Casa Colecţiilor”, Casa Memorială „C. Negri”, Casa „Hortensia Papadat
Bengescu" Iveşti, Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu” Suhurlui);
- abonament adulţi;
- abonament „pentru o zi” (Muzeul de Istorie, Muzeul „Casa Cuza Vodă”, Muzeul „Casa
Colecţiilor”) (copii, elevi, studenţi, adulţi);
- tarif pentru consultanţă şi expertiză de specialitate;
- tarif supraveghere/cercetare arheologică, în funcţie de complexitatea şi locaţia lucrării;
- tarif pentru documentaţii istorico-ştiinţifică, în funcţie de complexitatea şi locaţia lucrării.
VIII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 48 Muzeul dispune de ştampilă şi sigiliu proprii.
Art. 49 Muzeul are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:
- actul normativ de înfiinţare;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Muzeului;
- Hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi pentru aprobarea organigramei, a statelor de
funcţii, precum şi a tarifelor şi taxelor practicate de Muzeu;
- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă şi
situaţii statistice;
- corespondenţa;
- alte documente, potrivit legii în vigoare;
- arhivă ştiinţifică.

Anexa nr. 2 la caietul de obiective
TABEL VALORI DE REFERINŢĂ15:

15

Categorii de
investiţii în proiecte16

Limite valorice
ale
investiţiei în proiecte
din perioada precedentă17
(de la 2009 la 2012)

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
propuse 18 pentru perioada de management
(de la 2013 la 2018)

(1)
Mici
Medii
Mari

(2)
(de la ….. lei până la …..... lei)
(de la ….. lei până la …..... lei)
(de la ….. lei până la …..... lei)

(3)
(de la …. până la …..... lei)
(de la …. până la …..... lei)
(de la …. până la …..... lei)

Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcapitolul III.5.1. din caietul de obiective(după
caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia financiară şi 2. limite superioare de cheltuieli
pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului.
16
Împărţirea pe trei categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte.
17
În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcapitolul III.5.1. din caietul de obiective(după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie).
18
Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit (perioada de
management).
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ANEXA nr. 3 la caietul de obiective
TABELUL INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME19

(1)

Categorii
de
Investiţii 20
în proiecte

(0)

(1)

(2)

Programul
a)….24

(2)
(Mici) …. lei
(Medii) ….
Lei
(Mari) …. lei

TOTAL25 ,
(3)

(4)
(5)

19

din care:
Surse atrase26
Bugetul
autorităţii27

Nr. de proiecte
în primul an
(anul 2016)

Investiţie 21 în
Proiecte
primul an
(anul 2016)

Nr. de
proiecte
în anul x 22
2016-2019

(3)

(4)

(5)

Total nr.
proiecte în
primul an

-

-

-

-

Total investiţie în
Total nr.
proiecte în primul
proiecte în anul
an (Lei),
x
Din care:
-

Investiţie în
Proiecte
anul x
2016-2019
(6)

Total investiţie în
proiecte în anul x
(Lei),
din care:

TOTAL 23
Investiţia în
program
Primul
Anul x
an
2019
2016
(7)
(8)

-

-

-

-

-

-

Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente Programelor
propuse, pentru întreaga perioadă a managementului.
20
Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa n. 1.).
21
Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie.
22
Anul „x” reprezintă al doilea, al treilea, după caz al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de perioada de management stabilită de autoritate Coloanele (5) şi (6) se vor multiplica
în funcţie de numărul de ani pentru care se întocmeşte proiectul de management. Candidatul în coloana (5) trebuie să precizeze câte proiecte din care categorie doreşte să realizeze în fiecare an al
managementului, iar la coloana (6) valoarea estimată a investiţiei în realizarea proiectului.
23
Se calculează valoarea totală, pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de
management.
24
Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management.
25
Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), .
26
Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privinţa atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-propus, privind
atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea Autorităţii.
27
Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate.
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Anexa nr. 4 la caietul de obiective
TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE
PRACTICATE

(1)

nr. de
proiecte28 proprii

nr. de
beneficiari29

nr. de
bilete30

(2)

(3)

(4)

Venituri
Propuse
(mii lei)
(5)

Anul de
referinţă31
Primul an
Anul x
Total32

28

Numărul de Proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.
Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete
onorifice/invitaţii.
30
Coloana (4) va conţine estimările privind Biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu preţ
întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoare zero lei).
31
Rândul „anul de referinţă” va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz cu informaţii solicitate de la instituţie.
32
Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de bază.
29

HOTĂRÂREA NR. 121
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea caietului de obiective pentru concursul de proiecte de
management pentru Muzeul de Artă Vizuală Galaţi pentru perioada martie 2016 –
februarie 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.638/15.09.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 359/04.09.2015 a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr. 5638/08.09.2015;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. d), art. 7 şi ale art. 49 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte
de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului
de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management,
pentru instituţiile publice de cultură;
Având în vedere Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 (privind modelul –
cadrul al Caietului de obiective);
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a,d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management
pentru Muzeul de Artă Vizuală Galaţi pentru perioada martie 2016 – februarie 2019,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi
asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Coca Ionel
1. ex./10.09.2015

SMRUSSMAC – Şef serviciu
Coca Ionel
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Anexă
CAIET DE OBIECTIVE
pentru concursul de proiecte de management organizat pentru
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi
Perioada de management este de 3 ani începând cu 1 martie 2016
I. Obiectivele şi misiunea instituţiei
I.1. Subordonare
În temeiul prevederilor Legii nr. 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi,
funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţului Galaţi ca instituţie de drept public cu
personalitate juridică. Finanţarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi se realizează din venituri
proprii şi subvenţii acordate de la bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.
I.2. Obiectivele instituţiei
• Valorificarea şi păstrarea mărturiilor şi vestigiilor privitoare la cultura naţională şi
universală;
• Cercetarea fundamentală şi pe domenii conform categoriilor de bunuri din sfera de
referinţă; • Informarea şi educarea publicului prin organizarea de servicii ştiinţifice;
• Organizarea de expoziţii temporare în plan naţional şi internaţional;
• Organizarea de manifestării ştiinţifice şi de creaţie urmărind prezentarea şi integrarea
valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti în circuitul de valori culturale mondiale.
I.3. Misiunea instituţiei
Identificare, colectarea, achiziţionarea, conservarea, cercetarea şi valorificarea
ştiinţifică şi expoziţională a bunurilor culturale cu valoare documentară artistică, de obiect
de artă în scopul formării şi cultivării spiritului civic, etic şi estetic.
II. Evoluţiile economice şi socioculturale ale comunităţii în care instituţia îşi
desfăşoară activitatea
Muzeul de Artă Vizuală îşi desfăşoară activitatea în comunitatea gălăţeană care din
punct de vedere economic şi socio-cultural poate fi caracterizată prin continuitate şi
discontinuitate. Continuitatea se referă la excelenta poziţionare între Dunăre, Siret, Prut cu
deschidere către arealul cultural naţional şi internaţional. Trebuie remarcat că alura
universitară a oraşului s-a amplificat prin excelenta prestaţie a Liceului de Arte,
continuarea susţinută a activităţii instituţiilor de cultură din teritoriu, Teatre, Muzee,
Biblioteca Centru Cultural, înfiinţarea Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii Dunărea de
Jos.
Discontinuitatea apare în momentul în care observăm o diminuare a segmentul economic
productiv şi mutarea centrului de greutate către domeniul serviciilor. Problemele legate de
retrocedarea unor spaţii de funcţionare a unor instituţii de cultură este o realitate.
Cu toate acestea apetitul gălăţean către cultura este evident şi se manifesta prin
receptarea mesajelor specifice chiar şi în condiţiile în care unele instituţii de cultură au fost
nevoite să-şi schimbe locaţia intrată de mult în conştiinţa publicului. Simbioza între Muzeul
de Artă Vizuală, a partenerilor instituţionali şi comunitate este un obiectiv care a fost atins
şi trebuie amplificat cu toate eforturile în vederea continuării prestaţiei muzeului din
perioada 1967-2013 chiar în condiţiile în care la ora actuală instituţia nu mai are resursele
logistice din trecut.
III. Dezvoltarea specifică a instituţiei
A. DATE DESPRE ACTIVITATEA, BUGETUL ŞI SPECIFICUL INSTITUŢIEI
III.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, asigură: promovarea valorilor plastice româneşti
în plan naţional şi internaţional; încurajarea creaţiei, cercetării, educaţiei artistice;
susţinerea efortului de conservare, cercetare, valorificare a patrimoniului artistic al
României.
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III.2. STRUCTURA EXISTENTĂ
III.2.1. Scurt istoric
A fost înfiinţat în 1967, apoi a făcut parte din Complexul Muzeal Galaţi. Din 1990
prin decizia 118/17 martie emisă de Primăria jud. Galaţi funcţionează ca Muzeu de Artă
Vizuală.
Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, primul Muzeu de Artă Contemporană din
România a fost oaza de respiraţie a plasticii, a plasticii “neoficiale” într-o perioadă când
aceasta era aproape de neconceput, perioada comunistă.
Incredibil, dar adevărat, “oraşul roşu” a fost primul şi unicul MUZEU unde tot ceea
ce era interzis se putea expune. Probabil neconvenţionalismul zonei, acel spirit de porto
franco, acea multiculturalitate care defineşte Galaţii şi-au spus cuvântul.
Din 1967 până acum şi sperăm încă mulţi ani şi multe generaţii de acum încolo,
oraşul Galaţi de pe malul Dunării, pe drept cuvânt s-a identificat şi se va identifica cu
noţiunea de capitală a artei contemporane româneşti.
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi este singura unitate de memorie culturală care are ca
obiect conservarea şi reprezentarea artei plastice moderne şi contemporane din România
în evoluţia sa, cu accent pe perioada actuală. Patrimoniul de bază îl constituie pictura,
sculptura, grafica şi artele decorative, având ca moment al creaţiei, perioada 1967-2015.
Fenomenul plastic românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din perioada
interbelică este şi el semnificativ reprezentat în muzeu, fapt ce permite instituţiei de cultură
un demers integrat în ecuaţia devenirii artistice româneşti. Sunt prezente creaţii ale artei
româneşti din a doua jumătate a secolului XIX şi din secolul XX, mai ales în sensul
identificării punţilor de legătură între prima şi a doua jumătate a secolului: Theodor Aman
(1831 - 1891), Nicolae Grigorescu (1838 - 1907), Theodor Pallady (1871 - 1956),
Gheorghe Petraşcu (1872 - 1949), Octav Băncilă (1872 - 1944), Ştefan Popescu (1872 1948), Jean Steriadi (1880 - 1956), Camil Ressu (1880 - 1962), Iosef Iser (1881 - 1958),
Marius Bunescu (1881 - 1971), Ion Theodorescu Sion (1882 - 1939), Nicolae Dărascu
(1883 - 1959), Nicolae Tonitza (1886 - 1940), Ştefan Dimitrescu (1886 - 1933), Rudolf
Schweitzer – Cumpăna (1886 - 1975), Dumitru Gheaţă (1888 - 1972), Lucian Grigorescu
(1894 - 1965), Vasile Popescu (1894 - 1944), Henri Catargi (1895 - 1976), Alexandru
Ciucurencu (1903 - 1977), Ion Ţuculescu (1910 - 1962), reprezentanţi ai avangardei
româneşti (Victor Brauner (1903 - 1966), M. H. Maxy (1895 - 1971), Mattis - Teutsch
(1884 -1960), Marcel Iancu (1895 - 1984) etc.).
Cea mai însemnată parte a patrimoniului şi a expunerii permanente a muzeului o
constituie operele realizate în perioada 1967 - 2015. Personalităţi de renume ale picturii şi
sculpturii contemporane româneşti, reprezentate prin creaţii de o valoare recunoscută pe
plan naţional şi internaţional sunt prezente pe simezele muzeului: Horia Bernea, Ion
Nicodim, Ion Sălişteanu, Ion Alin Gheorghiu, Octav Grigorescu, Georgeta Năparuş, Marin
Gherasim, Paula Ribariu, Ştefan Câlţia, Gheorghe Anghel, George Apostu, Ovidiu Maitec,
Napoleon Tiron, Mircea Roman, Cristian Bedivan, Alexandru Nancu etc.
Colecţiile de pictură, sculptură sunt completate de colecţia de grafică (Wanda
Mihuleac, Marcel Chirnoagă, Mircea Dumitrescu, Dan Erceanu, George Leolea etc.) şi de
artă decorativă (Ana Lupaş, Şerbana Drăgoescu, Mimi Podeanu, Cela Neamţu, Riţi şi
Peter Iacobi, Şerban Gabrea, Costel Badea, Radu Tănăsescu etc.) realizate de mari
creatori români ai secolului XX.
Dintre numeroasele donaţii făcute de artişti muzeului se remarcă prin valoarea şi
amploarea lor colecţiile: „Idel Ianchelevici” (1909 - 1971), sculptor belgian de origine
română, „Georgeta (1910 - 1994) şi Constantin Arămescu” (1914 - 1966), artişti americani
născuţi la Galaţi şi donaţia „Roth-Ionescu” cuprinzând opera Lolei Schmierer Roth (1896 1971), pictoriţă care a contribuit la configurarea tradiţiei culturale a Galaţiului. Ele
îmbogăţesc patrimoniul muzeului cu un număr de peste 400 de lucrări de pictură, grafică şi
sculptură.
Cea mai mare parte a patrimoniului, conţinând peste 5000 de piese, este conservat
în depozitele muzeului, fiind valorificat periodic în expoziţiile organizate de instituţie.
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Din anul 1990, muzeul şi-a adoptat actualul nume: de Artă Vizuală, în ideea că prin
programele sale să vină spre public cu extinderea gamei de cercetare, documentare şi
prezentare dincolo de ramurile tradiţionale ale artelor, dincolo de tradiţionalul muzeu, ca
depozit spre vizitare.
În 2011, prin Ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 832 din 24.11.2011 s-a statuat acreditarea Muzeului de
Artă Vizuală Galaţi.
III.2.2. Prezent
Prin decizia nr.156/31-03-2004 emisă de Guvernul României, Comisia speciala de
retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,
imobilul din strada Domnească nr. 141 unde din 1967 funcţiona Muzeul de Artă Vizuală a
fost retrocedat arhiepiscopiei Dunării de Jos. Retrocedare efectivă s-a produs în anul
2013. La ora actuală Muzeul funcţionează în trei spaţii: Sediul din Strada Tecuci nr.7 Bloc
V3, parter (spaţiu expoziţional), imobilul din strada Eroilor nr.6 (spaţiu administrativ),
depozite pentru pictură, sculptură, grafică, tapiserie, arte decorative într-un spaţiu
amenajat şi închiriat în locaţia Calea Prutului.
O parte din patrimoniul de sculptură ambientală a fost mutat în spaţiile expoziţionale
în aer liber ale Universităţii Dunărea de Jos.
III.3. PERSONALUL ŞI CONDUCEREA
III.3.1. Personalul
Analiza statului de funcţii în perioada 2013 – 2015 (pe număr de posturi aprobate):
Anul
Anul
Anul
2013
2014
2015
Posturi
HCJ nr. 490/
HCJ nr. 490/
HCJ nr. 69/
august 2010
august 2010
iunie 2015
Total conform statului de
34
34
30
funcţii aprobat
Personal conducere
3
3
2
(inclusiv managerul)
Personal de specialitate
20
20
19
(inclusiv managerul)
Funcţii comune
14
14
11
Conform prevederilor Legii nr. 284/2010 personalul de specialitate cu funcţiile de
muzeograf, restaurator, conservator, supraveghetor muzeu etc., se regăsesc în anexa
”Muzee publice din România”.
Celelalte funcţii ce aparţin compartimentelor financiar, administrativ, secretariat etc.,
au fost încadrate pe anexe de funcţii comune în sectorul bugetar.
III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul 2015 (anul în curs):
Total posturi: 30
din care:
A. Funcţii de conducere : 2
1. muzeograf I A – Manager: 1
2. economist I A – director adjunct economic: 1
B. Funcţii de execuţie: 28
din care:
Activitate muzeografică:
1. muzeograf I A: 7 posturi (studii superioare - pictură, grafică, sculptură)
2. restaurator I: 1 post (studii superioare de specialitate)
3. conservator I: 1 post (studii medii şi curs de conservator)
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4. gestionar custode sală I: 1 post (vacant)
Activitate documentare şi relaţii publice:
1. documentarist I: 1 post (studii superioare de lungă durată)
Activitate informatică:
1. operator I: 3 posturi (studii medii de specialitate sau studii medii şi curs de
specialitate)
Activitate întreţinere şi supraveghere:
1. supraveghetor muzeu: 7 posturi ( studii medii sau generale)
Activitate financiar – contabilitate – personal administrativ şi secretariat:
1. referent de specialitate I A: 1 post (studii superioare)
2. referent I A: 1 post (studii superioare sau medii)
3. administrator I: 1 post (studii medii)
4. paznic I: 2 posturi (studii medii sau generale cu calificare)
5. muncitor calificat (tâmplar) I: 1 post (studii medii de specialitate sau şcoala
profesională de specialitate)
6. şofer: 1 post ( studii medii de specialitate sau şcoala generală şi curs de
calificare – permis conducere auto B. C. D. )
III.3.1.2. Alte informaţii privind managementul resurselor umane din instituţie
Organizarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, respectiv Organigrama, numărul de
personal, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Statul de funcţii se aprobă prin
Hotărâre a Consiliului Judeţului, în condiţiile legii, la propunerea managerului cu
consultarea Consiliului de administraţie.
În perioada 2013 – 2015 nu au fost promovări pe grade şi trepte imediat
superioare.
În anii 2013 – 2015 participarea personalului la cursuri de instruire şi perfecţionare a
fost:
2013: nu s-au efectuat cursuri de perfecţionare pentru personalul instituţiei;
2014: 1 curs de perfecţionare (1 persoană - funcţie de conducere);
2015: 2 cursuri de perfecţionare (4 persoane - funcţii de execuţie).
III.3.2. Conducerea instituţiei
În prezent conducerea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi este asigurată de către un
Manager numit de Consiliul Judeţului, în baza unui contract de management încheiat cu
Consiliul Judeţului Galaţi, pe baza normelor elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului
Naţional şi un Director Adjunct Economic, care a ocupat funcţia prin concurs.
Managementul
Structura organizatorică a Muzeul de Artă Vizuală Galaţi se stabileşte de către
manager şi se aprobă de Consiliul Judeţean Galaţi.
Managerul reprezintă Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în relaţiile cu alte organisme,
instituţii, persoane fizice sau juridice. În anumite situaţii, managerul poate să delege
atribuţia sa de reprezentare unui alt membru din Consiliul de Administraţie.
Atribuţiile
Sunt cuprinse în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului de Artă
Vizuală Galaţi. (anexa 1).
Consiliul
Consiliul Administrativ este un organism cu rol deliberativ, numit prin decizia
managerului instituţiei şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi (HCJ nr. 427
din aprilie 2010). Este format din 7 membri, având următoarea componenţă:
1. un reprezentant din partea Consiliului Judeţului (aprobaţi doi);
2. 5 (cinci) reprezentanţi ai instituţiei:
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a. Manager – preşedintele Consiliului Administrativ
b. Director adj. ec. – membru
c. 2 (doi) muzeografi – membri
d. Administrator – membru, reprezentant din partea salariaţilor.
Preşedintele Consiliului Administrativ stabileşte datele de şedinţă, ordinea de zi şi
organizarea şi derularea şedinţelor.
Atribuţiile Consiliului Administrativ sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a instituţiei.
În cadrul instituţiei mai funcţionează Consiliul Ştiinţific, un organism de
specialitate cu rol consultativ, stabilit pe o perioadă de 4 ani, condus de un Preşedinte –
managerul instituţiei. Este format din 7 persoane, numiţi prin decizia Managerului,
cuprinzând atât muzeografi salariaţi ai instituţiei şi personalităţi ale vieţii ştiinţifice în
domeniu.
III.3.2.1. Evoluţia criteriilor de performanţă ale conducerii instituţiei între anii
2013/2014:
Nr.
crt.
(1)
1
2
3
4

Criterii de performanţă
(2)
Gradul de îndeplinire a standardelor de performanţă
Asumarea responsabilităţii
Adecvarea la complexitatea muncii
Iniţiativă şi creativitate

Anul
2013
(3)
5,00
5,00
5,00
5,00

Anul
2014
(4)
5,00
5,00
5,00
5,00

III.3.2.2. Alte informaţii despre secţii/filiale etc., după caz – Nu este cazul.
III.4. Bugetul
În perioada 2013 – 2014:
a) au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din tabelul de mai jos:
- lei -

TOTAL BUGET
Venituri proprii
Subvenţii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de personal
Cheltuieli de beneficiar, din
care:
3.
Din subvenţii
4.
Din venituri proprii

2013
Prevăzut
Realizat
1.288.000 1.133.550
25.000
5.889
1.263.000 1.127.661
210.000
205.250
583.000
574.019
495.000
354.281
470.000
25.000

348.392
5.889

2014
Prevăzut Realizat
912.000
868.465
25.000
10.185
887.000
858.280
6.000
4.253
581.000
577.956
325.000
286.256
310.000
15.000

276.071
10.185

b) gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%):

Gradul de acoperire din venituri
proprii a cheltuielilor instituţiei

2013

2014

0.52

1.17

c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu
menţionarea celorlalte facilităţi practicate:
- lei -
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2013
Bilet preţ întreg
Bilet preţ redus
Venituri din alte activităţi

2014
310
467
4.402

808
395
8.982

d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor (%):
Nu este cazul;
e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
2013
Ponderea cheltuielilor de
50,64
personal din totalul cheltuielilor
f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:
2013
Ponderea cheltuielilor de capital
18.11
din bugetul total

2014
66,55

2014
0.49

g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%):
2013
Gradul de acoperire a salariilor
100%
din subvenţie

2014
100%

h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile): - Nu
este cazul.
i) cheltuieli pe beneficiar:
- lei 2013
Cheltuieli pe spectator / vizitator, din
care:
- din subvenţii
- din venituri proprii

2014

243.87
1.27

215.54
2.56

Număr vizitatori 2013 – 4.624 persoane
Număr vizitatori 2014 – 3.982 persoane
III.5. Programele
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi a lansat în anii 2013 – 2015 (ianuarie - august)
programe culturale cuprinzând cercetarea şi evidenţa patrimoniului, activitate
expoziţională, manifestări culturale în străinătate, activitate publicitară, tabere şi
simpozioane de creaţie, expuneri, lansări de carte, lecţii de educaţie estetică.
Activităţi pe 2013
Nr.
crt.

Denumirea programului

ACTIVITATE EXPOZIŢIONALĂ
1 Artişti la Dunărea de Jos - 16 ianuarie 2013
2 Evocări: 1859 - Anul Unirii - 23 ianuarie 2013
3 Artişti la Dunărea de Jos II - 12 februarie 2013
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4 Dansul vopselei cu apa - 26 februarie 2013
5 Ipostaze: Nostalgii de primăvară - 06 martie 2013
6 Zilele filmului polonez - 13 martie 2013
7 Visual - Art - Retrospectivă - 28 martie 2013
8 Trei - Grafica: Mihai Mănescu, Anca Boieriu, Florin Stoiciu - 15 mai 2013
9 Concert: Trupa „Strada Mare” - 15 mai 2013
10 Filmul "Poziţia copilului" - 16 mai 2013
11 Uninvented theatre & Zero gravity dance - 17 mai 2013
12 Muzeografi - Accente plastice - 1 noiembrie 2013
13 Felix Aftene - 10 decembrie 2013
MANIFESTĂRI ÎN STRĂINĂTATE ACTIVITATE PUBLICITARĂ
Redactarea fişelor sculptorilor gălăţeni pentru Dicţionarul on-line realizat de
14
Fundaţia Meta - Bucureşti.
Elaborarea documentaţiei pentru catalogul Taberei de Sculptură în Metal, Galaţi
15
2012, a VI-a ediţie.
16 Pliantul pentru deschiderea Muzeului de Artă Vizuală.
17 Catalog şi afiş pentru expoziţia „Muzeografi - accente plastice”
18 Catalogul expoziţiei Felix Aftene.
Catalog şi afiş expoziţia EBRU – Dansul culorilor pe apă, realizată în colaborare cu
19 Uniunea democrată turcă filiala Galaţi şi Consulatul General al Republicii Turcia la
Constanţa.
Realizarea computerizată a catalogului „Trei - Anca Simion Boeriu, Florin Stoiciu şi
20
Mihai Mănescu”
Realizarea afişului şi invitaţiei pentru vernisajul Taberei de creaţie “Altfel – Oraşe
21
în aşteptare” 2013.
Machetarea computerizată a următoarelor materiale publicitare ale Muzeului de Artă
22 Vizuală (Fly-er de prezentare generală a muzeului - intrare muzeu, Calendar
patrimoniu 2014 - pictură, Felicitare de sărbători personalizată, Muzeul de Artă Vizuală)
23 Colectare material pentru catalog şi afiş Expoziţie personală Felix Aftenie, pictură.
24 Afiş şi invitaţie Felix Aftene.
Elaborare variante şi prelucrare material foto, CV Cristian Bedivan pentru expoziţia
25
din ianuarie.
26 Catalog, afiş, VIDEO-CD, pentru expoziţia "Jurnal" a lui Cristian Bedivan.
Conceput cronica plastică despre expoziţia Jana Andreescu deschisă în
27 decembrie 2012 la Muzeul de artă Vizuală, pentru Revista Centrului Cultural
“Dunărea de Jos”.
28 Prezentarea Grupului “Athanor” la Centrul Cultural “Dunărea de Jos”- 25 ianuarie
Apărut articolul “Jana Andreescu - o lume a reveriei şi meditaţiei” în Revista
29
Centrului Cultural Dunărea de Jos.
Documentare - centralizare de material documentar şi realizarea a:
Catalog (pregătire şi selecţie material) Doamne ale artei româneşti – Doamne ale
30 sculpturii şi graficii, Selectare a lucrărilor, fotografiere, înrămare, Catalog (pregătire
şi selecţie material) Doamne ale artei româneşti – Doamne ale sculpturii şi artelor
decorative, Selectare a lucrărilor, fotografiere
Realizarea de materiale publicitare (pregătire, selecţie material, machetare CDR şi
31 Adobe photoshop) pentru obiecte personalizate (suveniruri) – suport pahar, breloc,
mousepad, portcard, oglindă de posetă, carte postală, semn carte, etc.
Realizarea de postere personalizate pentru un stand-labirint stradal, postere
32
reprezentative pentru activitatea şi colecţiile muzeului.
Redactat prezentarea expoziţiei “Florian Doru Crihană” pentru expoziţia de la
33
Galeria de Artă “N. Mantu”
34 Redactat prezentarea grupului “Athanor” pentru catalogul editat de Centrul Cultural
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Dunărea de Jos.
Redactat prezentarea expoziţiei “Florian Doru Crihana” pentru Revista Centrului
35
Cultural Dunărea de Jos.
Redactarea “Repertoriului lucrărilor Lolei Roth aflate în patrimoniul Muzeului de
36 Artă Vizuală”: documentare în depozitul de pictură, redactarea computerizată a
fişelor lucrărilor de pictură şi grafică.
Redactarea “Repertoriului lucrărilor Lolei Roth aflate în patrimoniul Muzeului de
37
Artă Vizuală”.
Apărut cronica plastică despre “Grupul Athanor” în Revista Dunărea de Jos
38
nr.135/2013.
Apărut cronica plastică “Florian Doru Crihană” în Revista Dunărea de Jos nr.
39
135/2013.
Executarea proiectului pentru afişajul stradal al evenimentelor muzeului pentru
40
clădirea din strada Eroilor nr. 6.
Catalog (pregătire şi selecţie material) Doamne ale artei româneşti – Doamne ale
41
sculpturii şi graficii.
Catalog (pregătire şi selecţie material) Doamne ale artei româneşti – Doamne ale
42
sculpturii şi artelor decorative.
Selectare a lucrărilor, documentare bibliografie generală (dicţionare de artă românească)
Catalog, afiş, invitaţii “TREI” – expoziţie de grafică, Mihai Mănescu, Anca Boeriu,
43
Florin Stoiciu (pregătire şi selecţie material, tehnoredactare texte, machetare
catalog, prelucrare foto).
44 Afiş, invitaţii - Concurs Internaţional de Artă „Camil Ressu”.
45 Afiş, invitaţii “Noaptea Muzeelor”.
TABERE DE CREAŢIE
Selectarea participanţilor, organizarea spaţiului de lucru, derularea activităţii în
cadrul taberei, la Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”,
Galaţi.
Proiectul a fost conceput pentru a fi realizat ca un asamblaj din mai multe module
46
“cărămizi-ferestre”. În executarea lucrărilor au fost implicaţi opt artişti gălăţeni care
au realizat respectivele piese. Modulele formează în final 12 construcţii cu forme
arhitecturale simple (piramidă, cilindru, con, prismă etc.) care vor fi amplasate în
cele patru locaţii (muzee) participante în cadrul proiectului.
MANIFESTĂRI MUZEALE
Organizarea în Sala MIS a expoziţiei ”Artişti la Dunărea de Jos” cu lucrări de
47
pictură, grafică, sculptură aparţinând artiştilor plastici din Filiala UAP Galaţi.
Organizarea expoziţiei ”Ecouri istorice” deschisă la "Casa Cuza" Galaţi cu ocazia
48
zilei de 24 ianuarie. Expoziţie în colaborare cu Muzeul de Istorie Galaţi.
49 Expoziţia “Artişti la Dunărea de Jos II” de la Teatrul Muzical.
50

Organizarea în Sala MIS a expoziţiei ”Artişti la Dunărea de Jos – Duplex Galaţi Brăila” cu lucrări de pictură, grafică, sculptură aparţinând a şase artişti plastici
brăileni şi 12 artişti gălăţeni – membri UAP România, filialele locale.

Organizarea expoziţiei ”Dansul vopselei cu apă” - expoziţie de artă ebru, în
colaborare cu Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa, Centrul
51
Cultural Turc ”Yunus Emre” Constanţa, Uniunea Democrată Turcă din România
Filiala Galaţi.
Expoziţia de pictură şi grafică a tinerilor absolvenţi ai Facultăţii de Arte Plastice
52 Galaţi, în foaierul Teatrului Muzical “Nae Leonard”- IPOSTAZE: Nostalgii de
primăvară.
Expoziţia de icoane cu ocazia “Zilei Ortodoxiei”, cuprinzând lucrări de la Liceul de
53 Artă “Dimitrie Cuclin”, de la Seminarul “Sf. Apostol Andrei”, de la Liceul de Artă din
Brăila, de la Barcea şi de la Palatul Copiilor –Sala “I. S. Mărculescu”.
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“TREI” – expoziţie de grafică, Mihai Mănescu, Anca Boeriu, Florin Stoiciu
54 (pregătire şi selecţie material, tehnoredactare texte, machetare catalog, prelucrare
foto).
Organizarea expoziţiei studenţilor de la Facultatea de Arte din Galaţi –Visual – Art55
Retrospectivă.
56 Expoziţia retrospectivă: Concursul Internaţional Camil Ressu, ediţia a XII.
Organizarea expoziţiei Gh. Mihai Coron “Reflecţii lirice”- Teatrul Muzical “Nae
57
Leonard”.
Selectarea lucrărilor cu tema „Natură statică” şi dispunerea acestora în spaţiul de
58
la etajul muzeului pe un plan grafic editat de muzeu.
Selectarea lucrărilor cu tema „Peisajul în arta românească” pentru expoziţia de la
59
parterul muzeului.
60 Organizarea expoziţiei "Emoţii - culoare şi volum"- Galeria de Artă din Brăila.
61 Organizarea expoziţiei „Muzeografi - Accente Plastice”- Spaţiul Expo Tempora
62 Organizarea expoziţiei temporare „Felix Aftenie”.
Organizarea expoziţiei şi a vernisajului Taberei de creaţie Altfel – “Oraşe în
63
aşteptare” al grupării Athanor la Casa Colecţiilor Galaţi.
64 Prezentarea expoziţiei “Tudor Şerban şi Crenguţa Macarie”- Ipostaze - 3 iunie
Prezentarea expoziţiei “Florian Doru Crihana – 21 de secole şi sfârşitul lumii” - 1
65
aprilie –Galeria de Artă “N. Mantu”.
Organizarea expoziţiei „Reflectii lirice” a artistului Gheorghe Mihai Coron în foaierul
66
Teatrului Muzical „Nae Leonard” Galaţi - 16 septembrie.
Prezentarea expoziţiei personale “Gheorghe Suciu” la Galeriile de Artă “N. Mantu”67
16 septembrie.
Prezentarea expoziţiei Gh. Mihai Coron “Reflecţii lirice”- Teatrul Muzical “Nae
68
Leonard”- 29 septembrie.
Organizarea proiecţiei de film documentar şi a dialogului cu publicul tecucean pe
tema frumosului în arta contemporană. Acţiunea s-a desfăşurat în ultima zi a
69 expoziţiei "Emoţii - culoare şi volum", realizată în Galeria de Artă “Gheorghe
Petraşcu” a Muzeului Mixt din Tecuci cu susţinerea logistică a Bibliotecii
Municipale “Ştefan Petică”.
Prezentarea expoziţiei personale “Sterică Bădălan şi Relu Angheluţă” la Galeriile
70
de Artă “N. Mantu”- 28 octombrie.
Prezentarea expoziţiei “Vise, sunete, umbre” a lui Ştefan Axente şi Valentin Mihai
71
la Galeriile de Artă “N. Mantu”- 18 octombrie.
PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI, GALE, CONCURSURI, SALOANE ETC.
Participarea în cadrul Proiectului „Circuit Turistic Muzeal” la Târgul de Turism –
72
Bucureşti - noiembrie 2013.
Partener în cadrul proiectului Circuit Muzeal, aplicant principal - Consiliul Judeţului
73
Galaţi.
Activităţi pe 2014
Nr.
crt.

Denumirea programului

ACTIVITATE EXPOZIŢIONALĂ
1
2
3
4
5
6

Cristian Bedivan - “Jurnal” - 17 ianuarie 2014
“Baroque en Noir” - 18 februarie 2014
Gabriela şi Sabin Drînceanu - „Atemporal” - 13 martie 2014
Pro Boholţ - 14 aprilie 2014
Constantin Ticu Arămescu şi Georgeta Arămescu-Anderson - 07 mai 2014
In Memoriam - 14 mai 2014
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7 In activitas - 08 iulie 2014
8 Mihai Mănescu - „Variaţiuni pe teme vechi” - 01 august 2014
9 Vasilica Chifu - 30 august 2014
10 Florin Stoiciu - „Mask 2014” - 25 septembrie 2014
11 Cristian Bedivan - “Jurnal” - 02 octombrie 2014
12 Artişti gălăţeni - 03 octombrie 2014
13 Costin Neamţu - „Recuperări” - 16 octombrie 2014
14 Lola Roth - 27 noiembrie 2014
MANIFESTĂRI ÎN STRĂINĂTATE
Participarea la expoziţia internaţională organizată de Gwangju Biennale
15
Foundation, în colaborare cu Galeriile Tate (Londra) în Coreea de Sud.
Organizarea unui proiect cultural în colaborare cu Association parisienne des
Artistes Roumaine (Dreux, Franţa), Gruparea Athanor (Galaţi, România), Terre
16
d’Artistes (Dreux, Franţa), Universitatea „Dunărea de Jos” - Facultatea de
Mecanică (Inginerie)
ACTIVITATE PUBLICITARĂ
17 Catalogul ”Jurnal” - Cristian Bedivan
18 Catalogul ”Atemporal” - Gabriela şi Sabin Drânceanu
19 Catalogul ”Pro Boholţ”.
20 Catalogul ”Arămescu”.
21 Catalogul ”In memoriam, Artişti plastici gălăţeni”.
22 Catalogul ”In Activitas, Artişti plastici gălăţeni”.
23 Catalogul ”Variaţiuni pe teme vechi” - Mihai Mănescu.
24 Catalogul ”Pictură” - Vasilica Chifu.
25 Catalogul ”Mask 2014” - Florin Stoiciu.
26 Catalogul ”Recuperări” - Costin Neamţu.
27 Catalogul ”Lola Roth”.
Pliant de popularizare al schimbului cultural Romania-Franţa, derulat în oraşul
28
Dreux-Franţa .
„Filiala UAP Galaţi - repere în timp” - articol apărut în Revista Centrului Cultural
29
“Dunărea de Jos”, nr. 144/2014 .
“Portret de băiat - Nicolae Tonitza”, Viaţa Liberă (22 februarie), în scopul informării
30
publicului gălăţean asupra patrimoniului muzeului.
31 „Mihai Coţovanu” - artist ieşean în Revista Centrului Cultural ”Dunărea de Jos”.
32 „Pictorului N. Mantu” în Viaţa Liberă .
33 Schimbul cultural “Terre d’Artistes” în Revista Centrului Cultural ”Dunărea de Jos”.
„Florette Piquemal- Universul mirific al Sudului” - în Revista Centrului Cultural
34
”Dunărea de Jos”.
35 Publicat în Revista Centrului Cultural articolul despre expoziţia “Lola Roth”.
„Cronica plastică” - expoziţia “Costin Neamţu” în Revista Centrului Cultural
36
”Dunărea de Jos”.
TABERE DE CREAŢIE
Organizarea taberei de creaţie “Terre d’Artistes” în colaborare cu Facultatea de
Mecanică, Universitatea “Dunarea de Jos” Galaţi.
Documentare pentru realizarea schimbului artistic între artiştii din grupul „Athanor”
37
– Galaţi şi oraşul Dreux-Franţa.
Pregătirea tehnică a materialului necesar realizării instalaţiei şi a machetei lucrării
ce va fi realizată în Franţa de către grupul de artişti gălăţeni.
MANIFESTĂRI MUZEALE
38 Organizarea în spaţiul Expo Tempora a Expoziţiei „Jurnal” - Cristian Bedivan.
Organizarea în spaţiul Expo Tempora a Expoziţiei „Baroque en noir” - Simona
39
Andrei.
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Organizarea în spaţiul Expo Tempora a Expoziţiei „Sculptură, Pictură” - Gabriela
Drînceanu şi Sabin Drînceanu.
Organizarea în foierul Teatrului Muzical “Nae Leonard” a Expoziţiei de pictură
41
Crenguţa Macarie, Tudor Şerban.
42 Organizarea în spaţiul Expo Tempora a Expoziţiei „Pro Boholţt”.
Organizarea în spaţiul
Expo Tempora a Expoziţiei „Sculptură, Pictură” 43
Constantin Ticu Arămescu şi Georgeta Arămescu Anderson.
Organizarea în spaţiul Expo Tempora a expoziţiei “Valori gălăţene existente în
44
patrimoniul muzeului” – IN MEMORIAM.
Organizarea în spaţiul Expo Tempora a Expoziţiei „Afişul Polonez” - colaborare
45
cu Institutul Polonez.
Organizarea în spaţiul Expo tempora a Expoziţiei „Valori gălăţene existente în
46
patrimoniul muzeului” – IN ACTIVITAS.
Organizarea în foaierul Teatrului Muzical “Nae Leonard” a expoziţiei „Pictură” 47
Aurel Manole.
Organizarea în colaborare cu Muzeul „Dunării de Jos” în Sala de expoziţii a
48 Consiliul Judeţului Călăraşi a retrospectivei „In Memoriam”, Grafică - Sculptură,
Grigore Patrichi Smulti.
Organizarea în spaţiul Expo Tempora a Expoziţiei “Lola Roth în patrimoniul
49
Muzeului de Artă Vizuală” (1893- 1981).
50 Organizarea în spaţiul Expo Tempora a Expoziţiei „Pictură” - Vasilica Chifu.
Organizarea în foaierul Teatrului Muzical “Nae Leonard” a expoziţiei „Artişti
51
Gălăţeni”.
52 Organizarea în spaţiul Expo Tempora a Expoziţiei „Pastel” - Costin Neamţu.
Organizarea în spaţiul Expo Tempora a Expoziţiei „Variaţiuni pe teme vechi”
53
(Grafică), Mihai Mănescu.
Organizarea la Bucureşti, în colaborare cu Art Markt şi Trustul Art Safari, în spaţiul
54 expoziţional din piaţa Palatului Regal, a prezentării expoziţiei „Valori Patrimoniale
în colecţia Muzeului de Artă Vizuală - Galaţi” - Patrimoniu şi Artă Contemporană
Organizarea în spaţiul Expo Tempora a expozitiei „Mask 2014” (Pastel) Florin
55
Stoiciu.
Organizarea, în colaborare cu Biblioteca Naţională a României în sediul central al
56
Bibliotecii, a Expoziţiei „Jurnal” (Desen), Cristian Bedivan.
Organizarea expunerii lucrărilor rezultate în cadrul proiectului Circuit Turistic
Muzeal în contextul Taberei de creaţie „Altfel” în spaţiile Consiliului Judeţului
57
Galaţi, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii,
Muzeul Satului “Petre Caraman”, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi.
PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI, GALE, CONCURSURI, SALOANE ETC.
Organizarea de proiecte culturale în colaborare cu: Association parisienne des
Artistes Roumaine (Dreux, Franţa), Gruparea Athanor (Galaţi, România), Terre
58
d’Artistes (Dreux, Franţa), Universitatea „Dunărea de Jos” - Facultatea de
Mecanică (Inginerie)
Continuarea proiectului „Mai avem nevoie de artă?” în colaborare cu Muzeul
59
„Dunării de Jos” şi Galeriile de Artă, Silistra, Ruse, Varna (Bulgaria).
Participarea în cadrul Proiectului „Circuit Turistic Muzeal” la Saloanele de
60
prezentare pe ruta Galaţi, Tulcea, Constanţa, Călăraşi .
Participarea la Bucureşti, în colaborare cu Art Markt şi Trustul Art Safar,i în spaţiul
expoziţional din piaţa Palatului Regal, a prezentării expoziţiei „Valori Patrimoniale
61
în colecţia Muzeului de Artă Vizuală - Galaţi” - Patrimoniu şi Artă Contemporană,
alături de alte muzee din ţară şi colecţii particulare.
40
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Activităţi pe 2015 (ianuarie - august)
Nr.
crt.

Denumirea programului

ACTIVITATE EXPOZIŢIONALĂ
1 Organizarea expoziţiei “Semne ale clipei” - Sergiu Dumitrescu 2 Organizarea expoziţiei “Artişti la Dunărea de Jos” .
3 “Doamnele artei” - expoziţie de grafică şi sculptură contemporană românească “Le monde interieur” – Rodica Costianu şi Fu Site; (organizarea expoziţiei şi a
4
vernisajului).
Organizarea expoziţiei „Artişti la Dunărea de Jos” la galeria „Căminul Artei” din
5
Bucureşti
6 Organizarea expoziţiei „Pro Boholţ”:
7 Organizarea expoziţiei “Lisandru Neamţu”.
8 Organizarea expoziţiei “Carmen Poenaru”.
9 Organizarea standului muzeului la manifestarea naţională Art Safari - Bucureşti .
10 Organizarea expoziţiei „Gh. Mosorescu” la Teatrul Muzical Galaţi.
Organizarea in colaborare cu Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la
11
Dunărea de Jos a expoziţiei “ Cela Neamţu .
Organizarea expoziţiei „Atelier de pictură”, în colaborare cu Universitatea „Dunărea
12
de Jos” Galaţi, Facultatea de Arte.
13 Organizarea expozitiei Cromatic-Tapiserie
14 Festivalul Filmului Polonez
15 Organizarea expozitiei Cosmin Cocis
16 Festivalul British Documentary
Organizarea expoziţiei "Culorile apei", sărbătorind „Ziua Internaţională a Dunării”,
17
organizat în colaborare cu Galeria Mario (Coşbuc Business Center/ Hotel Turist).
MANIFESTĂRI ÎN STRĂINĂTATE
Organizarea expozitiei „Ziua Internaţională a Dunării - Plasticieni la Dunărea de
18
Jos” în perioada 27 - 30 iunie la ”Five plus Gallery”, Viena (Austria).
ACTIVITATE PUBLICITARĂ
Redactarea cronicii plastice despre expoziţia “Semne ale clipei” - Sergiu
19
Dumitrescu pentru Revista Centrului Cultural “Dunărea de Jos”.
Publicat în albumul “Sergiu Dumitrescu” care însoţeşte expoziţia, prezentarea
20
activităţii sculptorului.
21 Publicat în Revista Centrului Cultural articolul despre expozitia “Lola Roth”.
22 Editarea catalogului expoziţiei „Artişti la Dunărea de Jos”.
23 Realizarea catalogului „Doamne ale artei”.
Realizarea unui pliant pentru Noaptea Muzeelor şi ART SAFARI – Bucureşti 2015
şi SLIDESHOW de 40 de minute care conţine lucrări reprezentative din colecţile de
24
artă decorativă, pictură, grafică, sculptură, însoţite de slide-uri cu texte de
prezentare a muzeului şi date despre autori – ani naştere şi deces - titluri şi tehnici.
25 Realizare pliante A3 “Şcoala altfel”, Film polonez, Film documentar Marea Britanie.
Documentarea şi machetarea catalogului celei de a VI-a ediţii a taberelor de
26
sculptură în metal.
27 Realizarea catalogului “Lisandru Neamţu”.
Colaborarea, din partea Muzeului de Artă Vizuală, la realizarea de către Facultatea
de Mecanică a proiectului pentru Concursul Naţional de Grafică Inginerească, în
28 cadrul căruia s-a realizat un material video de prezentare a lucrărilor de sculptură
monumentală din metal, aflate în custodia Universităţii “Dunărea de Jos” şi expuse
în cadrul Spaţiului cultural deschis Nicolae Mantu.
29 Realizarea catalogului “Cela Neamţu” şi a textului de prezentare a operei artistei,
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pentru expoziţia de la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la
Dunărea de Jos.
Prezentarea expoziţiei “Cela Neamţu” la Trinitas TV, la Digi 24 TV şi la Radio
30
Romania Actualităţi.
Material publicistic pentru “Ziua Internaţională a Dunării” – “Plasticieni la Dunărea
de Jos” 2015 Viena, Austria:
Definitivare pentru tipar - catalog, afiş, imagine invitaţie, imagini pentru postare site şi
31
Facebook.
Prelucrarea materialului – foto, CV, traduceri, prelucrare foto şi realizarea machetei
de catalog.
Executarea în format digital a catalogului, afişului, invitaţiei şi bannerului expoziţiei
32
personale Cosmin Cociş.
Tehnoredactarea catalogului, banner-ului, afişului şi invitaţiei pentru expoziţia
33 “Cristian Diaconescu”, materiale ce însoţesc această manifestare muzeală atât în
instituţie cât şi în afara ei.
Conceperea şi urmărirea realizării de materiale publicitare (cărţi poştale, etc)
34
pentru standul muzeului.
MANIFESTĂRI MUZEALE
35 Organizarea evenimentului „Noaptea Muzeelor”.
Organizarea proiecţiei filmului „Condamnarea la moarte – Povestea lui Salman” în
36
cadrul British Documentary
37 Organizarea proiecţiei filmului „Siria: Între fronturi” în cadrul British Documentary
Organizarea proiecţiei filmului „Salma”, „Zona de siguranţă - Câmpurile morţii din
38 Sri Lanka”, „Ordine şi dezordine: povestea energiei”, „Pribegii şoselelor” în cadrul
British Documentary
Organizarea proiecţiei filmului „Ordine şi dezordine: Povestea Energiei” în cadrul
39
British Documentary
Organizarea proiecţiei filmului „Zona de siguranţă: Câmpurile morţii Sri Lanka” în
40
cadrul British Documentary
Organizarea la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de
41
Jos a expoziţiei “Cela Neamţu”.
Organizarea expoziţiei „Atelier de pictură”, în colaborare cu Universitatea „Dunărea
42
de Jos ” Galaţi, Facultatea de Arte.
Vernisajul expoziţiei "Culorile apei", sărbătorind „Ziua Internaţională a Dunării”,
43
organizat în colaborare cu Galeria Mario (Coşbuc Business Center/ Hotel Turist).
Organizarea „Atelierului de creaţie” cu ocazia Zilei Copilului, cu copii de la Palatul
44
Copiilor .
45 Ora de educaţie plastică în muzeu, cu elevi de la Brăila .
Organizarea proiecţiei filmului “Problema ajutorului umanitar”, în cadrul British
46
Documentary.
Organizarea proiecţiei filmelor “Băiatul de pe plajă” şi “Regina adolescentă a
47
frumuseţii”, în cadrul British Documentary.
Organizarea proiecţiei filmului “Computerul vechi de 2000 de ani. Mecanismul de
48
la Antikythera”, în cadrul British Documentary.
Organizarea proiecţiei filmului “În lumina reflectoarelor: Norman Parkinson”, în
49
cadrul British Documentary.
Prezentat “Laudatium- Sergiu Dumitrescu” pentru gala de premiere a Direcţiei
50
Judeţene pentru Patrimoniu Galaţi.
Prezentarea expoziţiei “Mihai Cotovanu” la Galeriile de Artă “N. Mantu”. Locul
51 artistului în şcoala ieşeană de pictură; dezvoltarea tradiţiilor artistice ale
postimpresionismului românesc în arta sa .
Prezentarea expoziţiei “Artişti la Dunărea de Jos” şi a activităţii muzeului la Radio
52
Galaţi.
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Prezentarea operei lui Camil Ressu şi a lucrărilor din muzeu semnate de pictor, la
Digi24TV.
Demararea unui contract de parteneriat cu Palatul Copiilor, pentru săptămâna
54
,,Şcoala Altfel”.
Expunere privind caracteristicile artei de tip bizantin (icoana) şi a temei sacrale în
55
opera artiştilor români contemporani la Digi24 Tv - 14 aprilie.
Prezentarea în limba franceză a artei româneşti contemporane pentru delegaţia
56
franceză din Aquitaine .
Prezentarea operei lui Ovidiu Kloska la vernisajul expoziţiei de la Galeria “Nicolae
57
Mantu”, pentru publicul gălăţean.
PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI, GALE, CONCURSURI, SALOANE ETC.
Participarea cu lucrări din patrimoniul muzeului semnate de Dumitru Gheaţă,
Nicolae Tonitza, Ion Theodorescu Sion, Corneliu Michăilescu, Max Herman Maxy,
58
Victor Brauner, Hans Janos Mattis-Teutsch, Marcel Iancu la Pavilionul expoziţional
Art Safari, Bucureşti.
Participarea cu lucrări din patrimoniul muzeului semnate de Dumitru Gheaţă,
Nicolae Tonitza, Ion Theodorescu Sion, Corneliu Michăilescu, Max Herman Maxy,
59 Victor Brauner, Hans Janos Mattis-Teutsch, Marcel Iancu la Pavilionul expoziţional
Art Safari, Bucureşti a atras solicitarea de itinerare naţională din partea Reţelei
Naţionale a Muzeelor.
53

III.6. Situaţia programelor
La data de 31.08.2015 în Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi, situaţia programelor se
prezintă conform tabelului (orientativ) de mai jos:
Anul 2013
Nr.
crt.
(1)
1
2
3
4
5
6
7
8

Programul
(2)

Tipul
proiectul
ui
(3)
proiecte
mici
3

proiecte
medii
5

9
10
11
12
13
14
15

proiecte
mari
7

Denumirea proiectului
(4)
„Ecouri istorice”
„Artisti la Dunarea de Jos ,II”
„Ziua Ortodoxiei „
Total:
-Artisti la Dunarea de Jos I
-Duplex Galati-Braila
-Ipostaze :Nostalgii de
primavara
-Emotii-culoare si volum
-Reflexii lirice :Mihai Coron
Total:
- Dansul vopselei cu apa
- TREI,Expozitie de grafica
- Visual-Art-Retrospectiva
- Concursul international
Camil Ressu
- Muzeografi –Accente
Plastice
- Pictura,Felix Aftene
- Orase in asteptare

Devizul
estimat
(lei)
(5)
100
100

Devizul
realizat
(lei)
(6)
0
90

0

0

200
300
500

90
360
370

300

200

0
80
1180
500
1000
100

0
100
1030
290
760
80

100

100

3000

3200

900

1013

500

100
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Total:
Total:

Total: 15

6100
Total:
7.480 lei

5543
Total:
6.663 lei

Anul 2014
Nr.
crt.

Program
ul

Tipul
proiectul
ui

(1)

(2)

(3)

1
2

proiecte
mici

3
3

Denumirea proiectului
(4)
Pictură - Crenguţa Macarie, Tudor
Şerban”
„Pictură - Aurel Manole”
„Expunerea lucrărilor Tabăra de
Creaţie Altfel”
Total:

8
9
10
11
12
13

proiecte
medii
6

„Afişul Polonez”
„Artişti gălăţeni”
„Grigore Patrichi Smulti”
„Baroque en noir”
„Pro Boholţ”
„Filmul Polonez”
Total:

17
18
19
20
21
22
23
24

proiecte
mari

25

14

26
27
28
29
30

Total: 23

„Jurnal - Cristian Bedivan”
„In Memoriam”
„In Activitas”
„Atemporal - Gabriela şi Sabin
Drînceanu”
„Constantin şi Georgeta
Arămescu”
„Lola Roth”
„Pictură - Vasilica Chifu”
„Pastel - Costin Neamţu”
„Variaţiuni pe teme vechi - Mihai
Mănescu”
„Mask 2014 - Florin Stoiciu”
„Jurnal - Cristian Bedivan la
Biblioteca Naţională a României”
„Art Safari”
„Noaptea muzeelor”
„Schimb Cultural România-Franţa
(Galaţi-Dreux)”
Total:

Devizu
Devizul
l
realizat
estima
(lei)
t (lei)
(5)
(6)
200
523
0

0

0

0

200
1.000
0
1.000
800
0
300
3.100
1.000
2.000
2.000

523
1.154
35
909
615
527
250
3.490
1.133
1.926
1.949

2.062

1.369
667

1.000
2.000
2.062
2.500
2.000

816
1.626
2.099
1.836

800
500

585
532

3.000
1.000
0

2.865
470
575

21.924
Total:
25.224

18.448
Total:
22.461

Anul 2015 (ianuarie - august)
Nu sunt incluse cheltuielile conexe din categoria consumabile, funcţionare generală.
Tipul
Devizul
Devizul
Nr.
Programul proiectul
Denumirea proiectului
estimat
realizat
crt.
ui
(lei)
(lei)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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1
2
3

proiecte
mici 5

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

proiecte
medii 9

14

15
16
17
18

proiecte
mari
7

19

20
21

“Gh. Mosorescu” – Teatrul
Muzical Galati
“Atelier de pictura” colaborare
cu Facultatea de Arta Galati
“Culorile apei” – sarbatorind
Ziua Internationala a Dunarii
“Atelierul creatiei” cu ocazia
Zilei Copilului
“Ora de educatie plastica in
muzeu”
Total:
“Artisti la Dunarea de Jos”
“Doamnele artei” – lucrari
patrimoniu
“Pro Boholt III”
„Lisandru Neamtu”
„Carmen Poenaru”
“Cosmin Cocis”
“Zilele filmului polonez”
“Zilele British Documentary”
“Cromatic Tapiserie” – lucrari
patrimoniu
Total:
“Semne ale clipei” – Sergiu
Dumitrescu
“Le monde interieur” – Rodica
Costianu si Fu Site
“Artisti la Dunarea de Jos” –
Galaeria Caminul Artei
Bucuresti
“Art Safari” – Targ
expozitional Bucuresti
“Cela Neamtu” – Muzeul
Istoriei, Culturii si Spiritialitatii
Crestine de la Dunarea de
Jos
“Ziua international a Dunarii –
Plasticieni la Dunarea de Jos”
– Five plus Gallery Viena
(Austria)
“Noaptea muzeelor”
Total:

Total: 21

100

194

350

304

100

100

500

400

200

200

1.250
300

1.198
200

1500

1502

350
900
350
400
200
300

282
1073
230
557
124
449

300

242

4.650

4.659

150

485

500

336

600

719

2500

2332

400

350

12000

9315

500
16.650
22.550

633
14.170
20.027

III.7. Informaţii despre secţii/filiale etc., după caz
B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A INSTITUŢIEI
Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei publice de cultură, aprobat
prin HCJ nr. 106 din 15.07.2014, este cuprins în anexa nr. 1.
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IV. Sarcini şi obiective pentru management
IV.1. Sarcini
Pentru perioada 2016 - 2019 managementul va avea următoarele sarcini:
- să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;
- să răspundă pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare şi gestionare a
bunurilor materiale, a resurselor financiare şi a celor de personal;
- să asigure respectarea prevederilor normelor şi normativelor în vigoare care
reglementează activitatea fiscală şi asigurările sociale;
- să asigure conducerea corespunzătoare a activităţii în domeniul evidenţei contabile,
conform legilor în vigoare;
- să coordoneze activitatea de valorificare a colecţiilor muzeale prin organizarea de
expoziţii, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii din
domeniul ştiinţei, informării şi comunicării, pe parcursul participării la conferinţe de
specialitate;
- să stimuleze circulaţia informaţiilor muzeale şi atragerea de vizitatori, atât prin sporirea
numărului beneficiarilor serviciilor oferite de muzeu;
- să urmărească procesul de creştere a volumului de documente digitizate din cadrul
Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
- să contribuie la atragerea de noi parteneri din ţară şi străinătate, prin iniţierea unor
proiecte din domeniile specifice, în scopul adaptării serviciilor la cerinţele şi aşteptările
vizitatorilor raportate la cerinţele standardelor de calitate;
- să evalueze activitatea de actualizare şi gestionare permanentă a bazei de date
referitoare la colecţii, respectiv a catalogului on-line al serviciilor oferite de muzeu, prin
sporirea numărului de cercetări, expoziţii şi vizibilitate publică;
- să coordoneze activitatea de valorificare a colecţiilor muzeale prin organizarea de
expoziţii, realizarea unor materiale publicitare performante, elaborarea de studii din
domeniul ştiinţei, informării şi comunicării, pe parcursul participării la conferinţe de
specialitate;
- să atragă noi vizitatori şi să coordoneze îmbogăţirea patrimoniului muzeal prin achiziţii
sau prin donaţii;
- să contribuie la atragerea de noi parteneri din ţară şi străinătate, prin iniţierea unor
proiecte in domeniu.
- să eficientizeze procesul de introducere a fişelor privind reinventarierea colecţiilor
muzeale conform noilor prevederi legale;
- să sprijine obţinerea fondurilor de cercetare naţionale şi europene în vederea finanţării
unor programe de cercetare pentru creşterea eficienţei şi performanţelor în domeniul
cercetării ştiinţifice;
- să sprijine realizarea activităţilor de pedagogie muzeală care sunt esenţiale în educaţia
unei generaţii noi fideli muzeului modern şi crearea unor posibilităţi de educaţie
suplimentară pentru şcoli;
- îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din proiectului de management în conformitate
cu Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi, respectiv cu cele prevăzute în legislaţia în
vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;
- Ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi funcţionare, precum şi de
standardele prevăzute în cuprinsul anexei nr. 1, la Ordinul nr. 400/2015, dispune măsurile
necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial,
inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.
- transmiterea către Consiliul Judeţului Galaţi, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.269/2009, a rapoartelor de activitate/raportului final
şi ale tuturor comunicărilor necesare.
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IV.2. Obiective
Pentru perioada 2016 - 2019 managementul va avea ca obiectiv principal
dezvoltarea Muzeului de Artă Vizuală, urmărind:
- Derularea activităţilor şi serviciilor oferite de Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în baza
programelor elaborate pentru satisfacerea nevoilor culturale ale grupurilor ţintă, respectiv
turişti, tineret şi oameni de cultură, evaluarea şi reconsiderarea, după caz, a respectivelor
programe şi proiecte în funcţie de dinamica implementării;
- Continuarea identificării soluţiilor privind lărgirea ariei de expunere a muzeului fie prin
reluarea proiectului pentru un nou muzeu fie prin extindere cu păstrarea galeriei actuale şi
găsirea unor locaţii pentru desfăşurarea activităţilor într-un cadru optim-tabere de creaţie,
ateliere de creaţie, educaţie muzeală,etc.
- Îmbunătăţirea ofertei culturale, lărgirea accesului la informaţii, organizarea pe lângă
expoziţii de bază a unor expoziţii cu caracter temporar care să atragă un număr cât se
poate de larg de vizitatori (aducerea unor expoziţii de mare succes la muzeu);
- Creşterea vizibilităţii Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, transformarea acestuia într-o
instituţie bine primită de public, utilizarea unor tehnici de marketing cultural în vederea
creării unui brand a muzeului, dezvoltarea shopurilor muzeale şi crearea unui imagini
dinamice, atractive şi interactive;
- Continuarea perfecţionării personalului existent, recrutarea, educarea şi selecţia viitorilor
angajaţi, includerea în programul muzeului a building - team - ului;
- Popularizarea serviciilor oferite de Muzeul de Artă Vizuală, pedagogie muzeală,
redactarea publicaţiilor informative, îmbogăţirea ofertei culturale;
- Continuarea parteneriatelor cu instituţii similare din ţară şi din străinătate în vederea
atragerii de resurse (materiale informaţionale şi, după caz, financiare) şi promovarea
realizărilor (vezi programele derulate cu muzee din ţară, sau programe cu parteneri străini;
- Dezvoltarea de acţiuni culturale şi profesionale care să faciliteze integrarea Muzeului de
Artă Vizuală Galaţi în contextul profesional al muzeelor, continuarea organizării a cel puţin
două activităţi anuale de mare anvergură Noaptea Muzeelor şi Zilele Patrimoniului;
- Aplicarea unui management de calitate al resurselor umane prin asigurarea participării
personalului la programele de formare şi specializare în muzeologie;
- Dezvoltarea unor relaţii cu instituţii şi muzee din străinătate în vederea realizării unor
programe de cercetare de mare valoare cu finanţare comună;
- Dezvoltarea paginii web a muzeului, care poate atrage un număr însemnat de clienţi noi,
poate atinge un strat nou de vizitatori şi asigură accesul tineretului, oferă informaţii pentru
turişti;
V. Perioada pentru care se întocmeşte proiectul de management
Perioada pentru care se întocmeşte proiectul de management este de 3 ani
începând cu data de 01.03.2016.
Proiectul întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu
respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un
număr de maxim 25 de pagini + anexe redactate cu font Times New Roman mărime 12,
la 1 ½ distanţă şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi
evoluţiei Muzeului de Artă Vizuală Galaţi în perioada 2016 – 2019.
În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înţelesul definiţiilor art. 2 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.269/2009.
În evaluarea proiectului de management din perioada următoare, 2016 – 2019, se
va urmări modul în care managerul evaluat răspunde la obiectivele şi sarcinile formulate
în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008
aprobată prin Legea nr. 269/2009, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă
totodată şi criteriile generale de analiză şi notare a proiectelor de management:
1. analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de
cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
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2. analiza activităţii Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi, în funcţie de specific, propuneri
privind îmbunătăţirea acesteia;
3. analiza organizării Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi propuneri de reorganizare şi/sau
restructurare, după caz;
4. analiza situaţiei economico-financiare a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi;
5. strategia, programele si planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice Muzeului
de Artă Vizuală Galaţi, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;
6. o previziune a evoluţiei economico-financiare a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, cu o
estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.
Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii
manageriale concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor şi
obiectivelor.
VI. Structura proiectului de management
A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:
a.1. instituţii/organizaţii care se adresează aceleiaşi comunităţi;
a.2. participarea instituţiei în/la programe/proiecte europene/internaţionale;
a.3. cunoaşterea activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiar al acestora;
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţi PR/strategii media;
a.5. reflectarea instituţiei în presa de specialitate;
a.6. profilul/portretul beneficiarului actual;
- analiza datelor obţinute;
- estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari;
a.7. beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei:
- pe termen scurt;
- pe termen lung;
a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);
a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei;
a.10. propuneri de îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări, după
caz.
B. Analiza activităţii profesionale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi propuneri
privind îmbunătăţirea acesteia:
b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei;
b.2. analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel
naţional/internaţional, în U.E, după caz alte state);
b.3. analiza misiunii actuale a instituţiei: - ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută,
factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc;
b.4. concluzii: - reformularea mesajului, după caz;
- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
C. Analiza organizării Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi propuneri de restructurare
şi/sau de reorganizare, după caz:
c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;
c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative
incidente;
c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de
conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de
competenţe în cadrul conducerii instituţiei;
c.4. analiză a nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind cursuri
de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului.
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D. Analiza situaţiei economico-financiare a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi:
d.1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate
în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere;
cheltuieli pentru reparaţii capitale);
d.2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz realizate) în
perioada/perioadele indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
Nr.
Programul
crt.
(1)

(2)

total:

Tip proiect
(3)
Proiecte mici
Proiecte
medii
Proiecte mari
total:

Denumire
proiect

Deviz
Estimat

Deviz
realizat

(4)

(5)

(6)

total:

Observaţii,
comentarii,
concluzii
(7)

total:

d.3. analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei:
- analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii
de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente,
cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate;
- analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
- analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu
alte autorităţi publice locale;
d.4. analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor;
d.5. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
d.6. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
d.7. analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie:
- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);
d.8. cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subvenţie;
- din venituri proprii.
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct.
IV:
e.1. prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de
management;
e.2. programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi, după
caz, descrierea fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora, exemplificări;
e.3. proiecte propuse în cadrul programelor;
e.4. alte evenimente, activităţi, specifice instituţiei planificate pentru perioada de
management;
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a Muzeului de Artă Vizuală Galaţi,
cu menţionarea resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate:
f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii..... ani
(perioada proiectului de management), corelată cu resursele financiare necesar a fi
alocate din subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către Consiliul Judeţului Galaţi.

HOTĂRÂREA Nr. 121 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 22
● previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei;
● previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menţionarea
surselor vizate;
f.2. previzionarea evoluţiei costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din
programele propuse), prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate
în proiecte, cuprinsă în anexa nr. 3, pentru întreaga perioadă de management* f.3.
proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii
de bilete/tarife practicate, cuprinsă în anexa nr. 4.
VII. Alte precizări
Analizarea activităţii manageriale şi evaluarea acesteia, se va realiza, potrivit
legislaţiei în vigoarea, respectiv: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, cât
şi a Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009.

VIII. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.
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ANEXA nr. 1 la caietul de obiective
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL MUZEULUI DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Muzeul de Artă Vizuală Galaţi este instituţie publică de cultură şi cercetare, cu
personalitate juridică, aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţului Galaţi şi
sub coordonarea metodologică şi ştiinţifică a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;
(2) Sediul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi este în municipiul Galaţi, Tecuci, nr. 7;
(3) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital se asigură din subvenţii bugetare şi
venituri extrabugetare.
Art. 2. Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, a fost înfiinţat prin decizia 118/17 martie 1990,
emisă de Primăria Galaţi;
Art. 3. Muzeul de Artă Vizuală Galaţi asigură accesul publicului la expoziţiile de bază şi
temporare conform unui orar adecvat şi oferă informaţii referitoare la bunurile expuse,
organizează acţiuni cu caracter cultural – ştiinţific şi educativ pentru grupuri organizate.
Art. 4. Activitatea de bază a muzeului este identificarea, colectarea, achiziţionarea,
conservarea, cercetarea şi valorificarea ştiinţifică şi expoziţională a bunurilor culturale cu
valoare documentară, de obiecte de artă, în scopul formării şi cultivării spiritului civic, etic
şi estetic.
Art. 5. Principalele obiective ale Muzeului de Artă Vizuală Galaţi au un caracter:
- Naţional – de a valorifica şi păstra mărturii şi vestigii privitoare la cultura naţională;
- Ştiinţific – realizat prin cercetare fundamentală şi de domenii, conform categoriilor de
bunuri din sfera sa de referinţă;
- Cultural – pentru informarea şi educarea publicului prin organizarea de servicii ştiinţifice;
- Regional şi universal – prin organizarea de expoziţii temporare în ţară şi în alte state cu
care ţara noastră are încheiate acorduri culturale, organizarea şi participarea la
simpozioane şi congrese ştiinţifice internaţionale, urmărind prezentarea şi integrarea
valorilor culturii şi civilizaţiei romaneşti în circuitul de valori culturale mondiale.
Art. 6. Muzeul, are obligaţia să evalueze şi să reevalueze obiectele deţinute, să
organizeze evidenţa administrativă şi ştiinţifică – analitică a patrimoniului constituit, datele
referitoare la bunurile din colecţiile sale fiind consemnate în documente autorizate
privitoare la autenticitatea şi valoarea lor. Sistemul de evidenţă, protecţia bunurilor
culturale şi valorificarea acestora vor respecta prevederile legale în vigoare.
Art. 7. Împrumutul intermuzeal la nivel naţional sau internaţional, în vederea organizării
unor expoziţii sau participări la evenimente culturale se face, de regulă, pe baza de
reciprocitate şi în condiţiile legii, cu obligaţia părţii primitoare de asigurare a integrităţii şi
autenticităţii obiectelor în cauză.
Art. 8. Muzeul are o emblemă, ştampilă sau sigiliu grafic care se aplică pe documente
oficiale emise.
Art. 9. (1) Muzeul beneficiază de dreptul de autor conferit prin lege pentru toate formele de
valorificare a bunurilor din colecţiile sale.
(2) Dreptul de reproducere prin diferite mijloace şi sub orice formă a obiectelor din
colecţiile proprii este rezervat exclusiv muzeului.
CAPITOLUL II
Atribuţii, competenţe, activităţi
Art. 10. Muzeul are următoarele atribuţii şi competenţe:
a) colecţionează, organizează, conservă, restaurează şi expune obiecte muzeale cu
valoare istorică, ştiinţifică, documentară şi artistică;
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b) conservă şi restaurează obiectele deţinute, pentru prelungirea existenţei lor în timp, prin
serviciul de conservare – restaurare şi laboratorul de restaurare;
c) realizează materiale de prezentare a bunurilor din colecţiile sale: cataloage, pliante,
ilustrate, promovează metodologii tradiţionale şi moderne de comunicare a colecţiilor către
alţi beneficiari;
d) efectuează studii şi cercetări pentru valorificarea ştiinţifică a colecţiilor;
e) iniţiază, organizează şi participă la realizarea unor programe de promovare a
cercetărilor ştiinţifice proprii, a realizărilor deosebite din domeniile cercetării ştiinţifice şi
tehnice, cultură, artă, pentru aniversarea unor evenimente şi personalităţi.
Art. 11. Pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor muzeul desfăşoară următoarele
activităţi:
a) urmăreşte îmbogăţirea permanentă a colecţiilor prin achiziţii, donaţii, colectare din
teren;
b) realizează evidenţa primară si analitică a tuturor obiectelor intrate în patrimoniul său;
c) organizează cercetarea ştiinţifică a bunurilor din colecţiile sale şi realizează cataloage şi
repertorii de colecţii;
d) asigură conservarea, restaurarea, depozitarea, circuitului şi valorificarea ştiinţifică şi
expoziţională a bunurilor conform normelor specifice;
e) organizează expoziţii de bază permanente, temporare şi asigură actualizarea periodică
a expoziţiilor de bază;
f) valorifică patrimoniul muzeal şi rezultatele cercetării ştiinţifice prin sesiuni de comunicări,
simpozioane, colocvii, ghidaje tematice, matinee şi seri muzeale, prin realizarea de filme
documentare, articole de prezentare în presa scrisă, audio şi video, precum şi prin alte
forme;
g) alcătuieşte programe ce cuprind: organizarea evenimentului cultural de tip expoziţie,
organizarea de sesiuni ştiinţifice şi simpozioane cu scopul cercetării şi valorificării ştiinţifice
a creaţiei plastice contemporane româneşti, organizarea de evenimente culturale în ţară şi
străinătate cu scopul de a propaga cultura contemporană româneasca în lume, precum şi
programe speciale de coeziune a artelor prin micro-spectacole interdisciplinare;
h) realizează programe cu publicul prin conferinţe şi comunicări cu mass-media, asigură
accesul publicului printr-un orar adecvat de funcţionare, oferă informaţii despre colecţiile şi
serviciile muzeului;
i) asigură utilizarea bunurilor culturale prin programe de valorificare a patrimoniului, prin
expoziţii permanente şi temporare, ca şi prin alte activităţi conexe, publicarea de cronici
plastice sau studii ştiinţifice, cataloage de specialitate.
Art. 12. Muzeul asigură asistenţă de specialitate pentru alte muzee din judeţ, case
memoriale, colecţii săteşti, şcolare, ori particulare, privind normele de conservare şi
păstrare a bunurilor de patrimoniu şi realizează valorificarea ştiinţifică a obiectelor din
colecţiile respective;
Art. 13. Muzeul menţine contactul permanent cu mediile de informare, cu societăţi,
fundaţii, organisme culturale, unităţi de învăţământ, organisme şi foruri internaţionale
pentru prezentarea şi valorificarea patrimoniului.
Art. 14. Prin secţiile şi compartimentele de restaurare – conservare, foto, video, desen,
muzeul poate realiza copii după bunuri muzeale sau poate presta servicii de specialitate
pentru persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevederilor legale.
Art. 15. Muzeul poate organiza programe de studiu şi practică pentru elevi, studenţi,
doctoranzi, tineri specialişti în formare sau profesori din ţară sau din străinătate, prin
colaborare cu unităţile de învăţământ, cercetare şi perfecţionare a cadrelor.
CAPITOLUL III
Structura organizatorică a muzeului
Art. 16. (1) Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, este structurat conform organigramei şi
statutului de funcţii aprobate prin hotărâre de către Consiliul Judeţului Galaţi.
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(2) Structura organizatorică a Muzeului este următoarea:
- Consiliul de administraţie;
- Consiliul ştiinţific;
- Manager;
- Director adjunct (economic);
- Compartimentul activitate muzeografică;
- Compartimentul documentare, relaţii publice;
- Compartimentul informatică;
- Compartimentul de întreţinere şi supraveghere.
- Serviciul financiar–contabilitate–personal administrativ şi secretariat;
(2) Subordonarea compartimentelor rezultă din organigrama instituţiei.
(3) Organigrama muzeului, statul de funcţii şi numărul de personal se aprobă prin Hotărâre
a Consiliului Judeţului Galaţi.
Art. 17. (1) Personalul de specialitate este format din specialişti cu studii superioare şi
medii, ale căror funcţii de execuţie, grade şi trepte sunt stabilite potrivit statului de funcţii.
(2) Atribuţiile personalului se stabilesc în conformitate cu fişele postului, personalul angajat
trebuind să îndeplinească criteriile de competenţă şi pregătire profesională specifică,
stabilite de legislaţia în vigoare.
(3) Ocuparea posturilor, se face numai prin concurs, organizat în condiţiile legii.
(4) Absolvenţii de studii superioare sau medii încadraţi în muzeu pe funcţii de specialitate
vor urma cursuri de formare şi atestare ca muzeografi, conservatori, restauratori, potrivit
postului ocupat, prin Centrul pentru Formare, Educaţie Permanentă şi Management în
Domeniul Culturii Bucureşti.
Art. 18. Managerul este numit de Consiliul Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale.
Art. 19. Activitatea muzeului este coordonată de Manager şi Consiliul de administraţie.
Art. 20. (1) Consiliul de administraţie este un organ colectiv de conducere, cu rol
deliberativ, numit, la propunerea managerului Muzeului, prin Hotărârea Consiliului
Judeţului Galaţi.
(2) Consiliul de administraţie este format din şapte membri: manager, director adjunct
(economic), trei reprezentanţi ai instituţiei desemnaţi de către manager şi doi reprezentanţi
ai Consiliului Judeţului Galaţi. Consiliul de Administraţie are un secretar, numit prin decizie
de către director.
(3) Consiliul de Administraţie se întruneşte o dată la 6 luni, în şedinţe ordinare, sau ori de
câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, convocarea fiind făcută de director sau de
cel puţin 1/3 din membrii Consiliului.
(4) Şedinţele Consiliului de Administraţie se pot ţine în prezenţa a cel puţin jumătate plus
unu din numărul membrilor săi.
(5) Procesele verbale ale şedinţelor se consemnează într-un registru special de către
secretar, şi sunt semnate de toţi membrii Consiliului de Administraţie prezenţi.
Art. 21. (1) Consiliul ştiinţific este un organism cu rol consultativ, ai cărui membrii sunt
numiţi prin decizia managerului.
(2) Consiliul Ştiinţific este format din 7 salariaţi din cadrul compartimentului activitate
muzeografică, precum şi alţi specialişti din afara acestui compartiment, care nu sunt
salariaţi ai instituţiei.
(3) Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ordinare odată la 6 luni şi ori de câte ori este
nevoie.
CAPITOLUL IV
Atribuţiile organismelor colective ale muzeului
Art. 22. Consiliul de administraţie, este un organism colectiv de conducere, care are
următoarele atribuţii principale:
a) dezbate şi aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă
Vizuală, îl supune aprobării Consiliul Judeţului Galaţi şi urmăreşte execuţia acestuia;
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b) până în luna decembrie, dezbate şi aprobă proiectele programelor anuale de activitate;
c) aprobă rapoartele anuale de evaluare a activităţii muzeului, întocmite de conducerea
acestuia, conform normelor şi standardelor în domeniu, înainte de a fi înaintate Direcţia
Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi;
d) dezbate şi aprobă proiectul organigramei şi statului de funcţii prezentat de manager în
vederea aprobării lui de către Consiliul Judeţului Galaţi;
e) dezbate şi hotărăşte asupra contestaţiilor depuse de salariaţi, referitoare la calificative
sau sarcini;
f) analizează activitatea în vederea promovării, premierii salariaţilor;
g) analizează şi avizează orice propuneri, memorii, materiale primite din partea salariaţilor
şi care se referă la condiţiile generale de administrare şi funcţionare a instituţiei;
h) avizează Regulamentul intern al instituţiei.
Art. 23. Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii:
a) propune teme, direcţii şi programe de cercetare;
b) dezbate şi avizează programele anuale şi de perspectivă, de cercetare ştiinţifică ale
muzeului;
c) controlează activitatea de cercetare ştiinţifică a personalului de specialitate din muzeu şi
a colaboratorilor;
d) analizează şi avizează lucrările de cercetare elaborate de specialiştii muzeului şi de
către colaboratori, atât în cadrul programului de cercetare, cât şi în cadrul unor contracte
de colaborare;
e) avizează tematica şi conţinutul specific al tuturor manifestărilor ştiinţifice;
f) analizează şi aprobă publicaţiile ştiinţifice elaborate sau coordonate de muzeu;
g) organizează sesiuni de comunicări şi rapoarte, colocvii, simpozioane ştiinţifice în cadrul
muzeului, inclusiv cu participarea altor specialişti;
h) avizează solicitările specialiştilor privind acordarea de burse, participarea la manifestări
ştiinţifice în ţară sau în străinătate, care implică o susţinere materială din partea muzeului;
i) stabileşte şi menţine legătura cu fondurile ştiinţifice din domeniu;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii de natură să asigure buna desfăşurare a activităţii de
cercetare ştiinţifică din cadrul muzeului.
CAPITOLUL V
Atribuţiile conducerii muzeului
Art. 24. Managerul asigură conducerea curentă a muzeului şi are următoarele atribuţii
principale:
a) reprezintă muzeul în relaţiile cu Consiliul Judeţului Galaţi, cu Ministerul Culturii şi cu
terţi.
b) angajează muzeul prin semnătura sa în relaţii cu terţi în limitele stabilite prin actele
normative în vigoare, fiind ordonator de credite;
c) angajează, sancţionează, promovează şi desface contractul individual de muncă,
conform cerinţelor şi cu respectarea legislaţiei în materie, personalul muzeului,
recompensează personalul;
d) aprobă Regulamentul Intern, după ce a fost discutat în consiliul de administraţie, şi orice
alte norme privind disciplina tehnică, economică, administrativă, ecologică, sanitară, P.S.I.,
I.T.M. etc.;
e) aprobă toate documentele financiar – contabile care necesită semnătura sa;
f) răspunde în faţa preşedintelui Consiliului Judeţului Galaţi pentru activitatea muzeului şi
pentru îndeplinirea programului propriu de management general al muzeului;
g) îndrumă, controlează şi răspunde de ansamblul activităţii ştiinţifice, educative, culturale
şi administrative din cadrul muzeului;
h) aprobă perfecţionarea şi specializarea personalului prin participare la cursuri specifice;
i) aprobă eşalonarea concediilor legale ale personalului de conducere şi ale personalului
de specialitate şi de deservire la propunerea şefilor ierarhici;
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j) îndeplineşte orice alte atribuţii de către organul ierarhic şi răspunde pentru realizarea lor;
k) numeşte membrii consiliului ştiinţific;
l) aprobă sau respinge cererea pentru dreptul la cumul de funcţii în cadrul instituţiei sau în
afara ei;
m) ia orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii
generale şi specifice a fiecărui compartiment în parte, în limitele prevederilor legale în
vigoare.
n) în exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite decizii.
Art. 25 Directorul adjunct (economic) este angajat de manager în conformitate cu
legislaţia în vigoare, este subordonat acestuia şi are următoarele atribuţii principale:
a) exercită atribuţii prevăzute de Legea Contabilităţii şi de celelalte acte normative în
materie pentru funcţia de director adjunct (economic);
b) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a
muzeului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile;
c) întocmeşte proiectul bugetului instituţiei;
d) organizează controlul gestionar al patrimoniului;
e) răspunde de legalitatea operaţiunilor financiare;
f) organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;
g) asigură îndeplinirea tuturor obligaţiilor instituţiilor către bugetul statului, unităţi bancare
şi terţi;
h) asigură contabilitatea în cadrul instituţiei, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură
efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor şi inventarierilor de bunuri;
i) asigură întocmirea în termen a bilanţurilor contabile lunare, trimestriale şi anuale;
j) angajează muzeul prin semnătură, alături de directorul (managerul) instituţiei, în toate
operaţiunile economico – financiare;
k) rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea
financiar – contabilă;
l) răspunde de arhiva financiar – contabilă;
m) răspunde pentru adoptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru
prelucrarea datelor financiar-contabile;
n) exercită şi alte atribuţii stabilite de directorul muzeului, cu respectarea prevederilor legii;
o) asigură dezvoltarea şi implementarea codului de control intern managerial în cadrul
instituţiei.
CAPITOLUL VI
Atribuţiile unităţilor structurale ale muzeului
Art. 26. Atribuţiile compartimentului activitate muzeografică:
a) organizarea expoziţiilor şi valorificarea patrimoniului;
b) organizarea expoziţiilor prin investigarea noilor orientări şi tendinţe în concepţia plastică
actuală a personalităţilor reprezentative din arta contemporană românească;
c) realizarea de cataloage de expoziţii, cataloage ştiinţifice, repertorii şi pliante, alte
publicaţii ce însoţesc manifestările muzeale atât în instituţii cât şi în afara ei (tipografii),
după o analiză corectă din punct de vedere economico – financiar cu conducerea
instituţiei;
d) desfăşurarea activităţii de ghidaj în cadrul muzeului pentru orice categorie de public şi
în afara muzeului pentru expoziţiile organizate de acesta;
e) conceperea şi realizarea manifestărilor şi evenimentelor culturale periodice
(simpozioane, seri muzeale, lecţii de educaţie estetică şi istoria artei);
f) obligaţia documentării permanente în domeniul creaţiei plastice contemporane, naţională
şi internaţională, prin intermediul apariţiilor editoriale de specialitate;
g) realizarea fişelor de evidenţă analitică (ţinerea acestora la zi) a operelor de artă din
patrimoniul muzeului;
h) urmărirea stării de sănătate a patrimoniului din expunere şi depozitare, în baza deciziei
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trimestriale a conducerii instituţiei, având în vedere:
- depozitarea;
- microclimatul din depozite (expunere);
- securitatea lucrărilor expuse (depozitate);
- starea de conservare a acestora.
i) instruirea personalului de supraveghere şi pază pentru o corectă manipulare şi protejare
a patrimoniului propriu cât şi a celui împrumutat pentru expoziţie;
j) participarea, în baza planificării serviciului, şi vizarea prin semnătură a activităţii de
predare – primire a patrimoniului expus;
k) realizarea periodică de rapoarte de activitate către conducerea muzeului, referitoare la
modul de îndeplinire a activităţilor cuprinse în planul de manifestări al muzeului.
l) exercită şi alte atribuţii stabilite de conducerea muzeului, cu respectarea prevederilor
legii, şi a deciziilor emise de managerul instituţiei.
Art. 27. Atribuţiile compartimentului documentare relaţii publice:
a) culege şi centralizează datele şi propunerile destinate îmbunătăţirii activităţii muzeului;
b) asigură traducerea pentru vizitatorii aparţinând altor state;
c) asigură traducerea textelor pentru tipărirea cataloagelor şi a altor pliante, astfel încât
informaţiile prezentate să redea actul cultural la cel mai înalt nivel;
d) întocmeşte şi organizează distribuirea invitaţiilor pentru vernisarea expoziţiilor
organizate atât în plan intern cât şi în plan extern;
e) prezintă lunar directorului instituţiei activităţile compatibile cu activitatea muzeului
desfăşurate în ţările Uniunii Europene;
f) sesizează în scris conducerea muzeului asupra oricărui fenomen care poate prejudicia
imaginea instituţiei;
g) realizează materiale publicitare, atunci când organizatorul acţiunii solicită acest lucru;
h) execută toate obligaţiile muzeografului de serviciu;
i) elaborează şi supune spre aprobare în cadrul consiliului ştiinţific politicile muzeului în
ceea ce priveşte imaginea acestuia;
j) exercită şi alte atribuţii stabilite de conducerea muzeului, cu respectarea prevederilor
legii.
Art. 28. Atribuţiile compartimentului informatică
(1) Compartimentul informatică îşi exercită atribuţiile în următoarele domenii ale activităţii
muzeului:
- foto;
- audio – video – film;
- informatică;
- multiplicare;
- arhivă, documentare, bibliotecă;
- editare, tipărire, imprimate pentru expoziţii (cataloage, invitaţii, pliante etc.).
(2) Atribuţiile privind activitatea financiar – contabilă:
a) operarea de date în ceea ce priveşte evidenţa obiectelor de inventar şi mijloace fixe atât
cantitativ cât şi valoric;
b) executarea tuturor modificărilor în evidenţa materialelor de inventariere şi curăţenie
având la bază bonurile de consum;
c) întocmirea tuturor actelor necesare întocmirii balanţei de verificare lunară, a execuţiei
bugetare lunare şi a balanţei trimestriale;
d) întocmirea ordinelor de plată pentru achitarea către furnizori a serviciilor executate
precum şi pentru procurarea de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe etc., necesare
desfăşurării activităţii şi funcţionării muzeului;
e) exploatarea programelor cu ajutorul calculatorului şi a aparaturii terminale pentru
desfăşurarea optimă a operaţiunilor economico – financiare destinate evidenţei
patrimoniului muzeului;
f) participarea la activitatea următoarelor comisii:
- comisia de inventariere pe linie administrativă;
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- comisia de inventariere pe linie de patrimoniu cultural;
- comisia de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
g) exercită şi alte atribuţii stabilite de conducerea muzeului, cu respectarea prevederilor
legii.
(3) Atribuţiile privind activitatea muzeografică:
a) pune la dispoziţia utilizatorilor resursele sistemului (a reţelei în limita privilegiilor
acestora);
b) colaborează cu muzeografii instituţiei la întocmirea machetelor sau cataloagelor
expoziţiilor organizate de aceştia (fotografierea, prelucrarea şi tipărirea cataloagelor);
c) respectă regulile de securitate a accesului la echipamente şi date de care dispune
sistemul;
d) asigură asistenţa pentru utilizatori în rezolvarea sarcinilor de serviciu care implică
folosirea calculatoarelor;
e) salvează periodic (lunar) şi în situaţii critice datele de lucru ale utilizatorilor, păstrează
copiile de siguranţă ale datelor salvate; restaurează la nevoie datele salvate şi îi asistă pe
utilizatori în vederea recuperării informaţiilor;
f) prelucrează datele necesare privind evidenţa patrimoniului muzeului;
g) participă la activitatea următoarelor comisii:
- comisia de inventariere pe linie administrativă;
- comisia de inventariere pe linie de patrimoniu cultural;
- comisia de evaluare şi casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar.
h) exercită şi alte atribuţii stabilite de conducerea muzeului, cu respectarea prevederilor
legii.
Art. 29. Atribuţiile compartimentului de întreţinere şi supraveghere:
a) execută expunerea lucrărilor în spaţiile expoziţionale conform indicaţiilor muzeografului;
b) execută şi menţine curăţenia în spaţiile expoziţionale repartizat;
c) execută curăţenia căilor de acces în instituţie, precum şi a parcului expoziţional;
d) participă la preluarea de lucrări de artă din alte locaţii;
e) asigură manipularea lucrărilor de artă şi ambalarea lor în diferite scopuri;
f) participă la realizarea expoziţiilor;
g) participă la lucrări de amenajare a depozitelor de artă;
h) exercită şi alte atribuţii stabilite de conducerea muzeului, cu respectarea prevederilor
legii.
Art. 30. Atribuţiile serviciului contabilitate – personal – administrativ şi secretariat:
(1) Atribuţiile şefului serviciului sunt următoarele:
a) coordonează serviciul contabilitate – personal – administrativ şi secretariat:
b) asigură şi răspunde de cheltuirea eficientă a fondurilor repartizate pentru activităţile de
întreţinere şi funcţionare a instituţiei;
c) delegă la nivele ierarhice inferioare, pentru activităţile administrative şi tehnice,
competenţe permanente sau periodice;
d) răspunde de întocmirea balanţelor de verificare şi a bilanţului contabil în termenii
prevăzuţi de lege şi de prezentarea spre verificare directorului adjunct (economic);
e) răspunde de fundamentarea indicatorilor economico-financiari şi întocmirea bugetului
de venituri şi cheltuieli şi defalcarea lui pe trimestre;
f) asigură analiza periodică a rezultatelor financiare ale instituţiei pe baza datelor din
bilanţul contabil şi propune măsuri pentru creşterea veniturilor extrabugetare;
g) organizează şi execută controlul financiar preventiv şi controlul gestionar de fond
asupra gospodăririi mijloacelor materiale;
h) asigură, prin măsuri concrete, execuţia bugetară, efectuarea la termen şi cuantumul
stabilit a vărsămintelor cuvenite bugetului de stat;
i) răspunde de controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi de realitatea acestora;
j) răspunde, împreună cu directorul adjunct (economic), de efectuarea inventarierii
generale a patrimoniului conform legislaţiei în vigoare, evaluarea concretă a elementelor
patrimoniale pe baza inventarierilor efectuate şi reflectarea acestora în bilanţul contabil;
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k) asigură organizarea evidenţei contabile a investiţiilor Muzeului prin:
- elaborarea proiectului de investiţii şi lucrări de intervenţii, pe baza propunerilor
coordonatorilor de compartimente din structura instituţiei;
- întocmirea documentaţiei în vederea deschiderii finanţării obiectivelor de investiţii;
- exercitarea supravegherii pe întreg procesul execuţiei până la finalizarea acestora;
l) răspunde pentru respectarea normelor legale cu privire la încadrarea gestionarilor şi a
răspunderilor acestora;
m) organizează arhiva financiar-contabilă în colaborare cu arhivarul instituţiei;
n) colaborează, după caz, cu compartimentele din instituţie, la identificarea cauzelor care
determină rezultatele negative în activitatea economico-financiară şi colaborează la
stabilirea măsurilor corespunzătoare;
o) angajează Muzeul prin semnătură, alături de directorul adjunct (economic) instituţiei, în
toate operaţiunile economico-financiare;
p) rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea
financiar-contabilă;
r) întocmeşte cererile de alimentare cu fonduri în funcţie de necesar;
s) asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de personal,
financiar-contabile şi administrative în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
t) asigură condiţii de angajare legală a plăţilor la oferta cea mai avantajoasă pentru
cheltuielile administrativ-gospodăreşti şi pentru programele culturale;
u) asigură utilizarea eficientă a echipamentelor de birou din dotare;
v) întocmeşte devizele de cheltuieli pentru programele culturale din agenda instituţiei,
după ce organizatorul respectivului program a realizat întreaga documentaţie necesară;
x) răspunde de întocmirea dărilor de seamă statistice, personal, investiţii culturale;
z) exercită şi alte atribuţii stabilite de directorul muzeului şi directorul adjunct, cu
respectarea prevederilor legii.
(2) Alte atribuţii specifice serviciului contabilitate – personal – administrativ şi secretariat:
a) organizează procesul administrativ pentru lucrările de investiţii, pentru activitatea de
aprovizionare (cu materiale de întreţinere, obiecte de inventar), pentru activitatea de
reparare a utilajelor şi instalaţiilor;
b) răspunde de starea funcţională a elementelor de securitate ale muzeului;
c) răspunde de funcţionarea în parametrii normali a alimentării cu energie electrică, de
funcţionarea iluminatului intern şi a funcţionării punctelor de alimentare a utilajelor precum
şi de funcţionarea iluminatului exterior;
d) urmăreşte încheierea contractelor de service (centrală termică şi centrală telefonică)
precum şi punerea acestora în derulare;
e) asigură paza şi protecţia clădirilor, a patrimoniului expus, a depozitelor, a activelor
corporale şi necorporale ale instituţiei, a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe
depozitate şi cele aflate în exploatare în cadrul muzeului;
f) participă la lucrările de amenajare a depozitelor de lucrări de artă;
g) participă la preluarea de lucrări de artă din alte locaţii;
h) Răspunde de siguranţa lucrărilor de artă pe timpul transportului în plan local, naţional
sau internaţional, împreună cu delegatul care însoţeşte transportul acestora;
i) participă la manipularea lucrărilor de artă, ambalarea şi transportul în alte locaţii a
acestora;
j) asigură întreţinere curentă a clădirii muzeului;
k) asigură curăţenia permanentă din jurul clădirii muzeului;
CAPITOLUL VII
Comisiile de specialitate
Art. 31. Înfiinţarea, funcţionarea, componenţa şi atribuţiile Comisiilor de specialitate se
stabilesc prin decizia managerului. Ele funcţionează după regulamente proprii, elaborate
conform normelor legale în vigoare, avizate de Consiliul de Administraţie şi, dacă este
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cazul, de Consiliul Ştiinţific, şi aprobate de manager.
Art. 32. Comisia de evaluare şi achiziţii de bunuri culturale, funcţionează potrivit
prevederilor Art. 29/legea 311/2003 republicată .
Art. 33. Comisia tehnică este formată din specialişti din cadrul muzeului şi reprezentanţi
din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
Art. 34. Muzeul deţine dreptul de reproducere prin diferite mijloace a obiectelor din muzeu,
în afara cazului în care posesorul dreptului de autor a impus o clauză restrictivă.
Art. 35 Patrimoniul Muzeului de Artă Galaţi este structurat pe următoarele colecţii:
a) colecţia pictură (pictură şevalet);
b) colecţia grafică (desene, gravuri);
c) colecţia artă decorativă (tapiserie, ceramică, sticlă, icoane);
d) colecţia sculptură (lemn, piatră, metal);
e) Mărimea unei colecţii în cadrul muzeului, a fost stabilită de către Consiliul Ştiinţific al
muzeului, în funcţie de gradul şi tipul fondurilor muzeale;
Art. 36. Pe baza şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi a prezentului
Regulament de Organizare şi Funcţionare, managerul aprobă Regulamentul Intern, cu
avizul Consiliului de Administraţie.
Art. 37. (1) Prezentul Regulament poate fi modificat numai prin Hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi.
(2) Managerul muzeului poate propune, motivat, Consiliului Judeţului Galaţi, modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei.

Anexa nr. 2 la caietul de obiective
TABEL VALORI DE REFERINŢĂ1 ALE COSTURILOR AFERENTE INVESTIŢIEI

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
din perioada precedentă3
(de la.... la.....)

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
propuse4 pentru perioada de management
(de la ... la ...)

(1)

(2)

(3)

Mici

(de la......... lei până la..........lei)

(de la......... lei până la..........lei)

Medii

(de la......... lei până la..........lei)

(de la......... lei până la..........lei)

Mari

(de la......... lei până la..........lei)

(de la......... lei până la..........lei)

Categorii de
investiţii în proiecte2

1

Valorile de referinţă pentru proiectele realizabile pe durata managementului urmează să fie propuse de către candidat în urma analizei datelor din subcap. III.5 şi III.6 din caietul de
obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie). Limitele valorice astfel rezultate urmează a constitui: 1. elementul de calcul pentru proiecţia financiară; şi 2. limite
superioare de cheltuieli pentru management, a căror depăşire atrage răspunderea managerului.
2
Împărţirea pe 3 categorii de referinţă (mici, medii, mari) permite previzionarea pentru întreaga perioadă de management a costurilor legate de proiecte.
3
În lipsa altor informaţii, pot fi utilizate datele din subcap. III.5 şi III.6 din caietul de obiective (după caz, completate cu informaţii solicitate de la instituţie).
4
Stabilirea limitelor valorice maxime ale investiţiei în proiect reprezintă dimensionarea financiară a proiectului ca unitate de referinţă pentru un interval de timp prestabilit (perioada de
management).
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Anexa nr. 3 la caietul de obiective
TABEL INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME5
Nr.
crt.

(0)

Programe / surse
de finanţare

Categorii de
6
Investiţii în
proiecte

(1)

(2)

9

7

TOTAL investiţie
în program
Primul
Anul x
an

Nr. de proiecte în
primul an (anul...)

Investiţie în
Proiecte în primul
an (anul...)

Nr. de Proiecte în
8
anul x

Investiţie în
Proiecte în anul x

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Total nr. proiecte în
primul an

Total investiţie în
proiecte în primul
an (Lei), din care:

Total nr. proiecte în
anul x

Total investiţie în
proiecte în anul x
(Lei), din care:

-

-

(Mici) ... lei
(1)
Programul a)...

10

(Medii) ... lei
(Mari) ... lei

(2)

5

11

TOTAL , din care:
12

(3)

Surse atrase

(4)

Bugetul autorităţii

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente programelor
propuse, pentru întreaga perioadă a managementului.
6
Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa nr. 2.).
7
Candidatul trebuie să precizeze valoarea cumulată a investiţiei, în raport cu numărul de proiecte, din respectiva subcategorie.
8
Anul "x" reprezintă al doilea, al treilea, după caz, al patrulea şi/sau al cincilea an de management, în funcţie de perioada de management stabilită de autoritate. Coloanele (5) şi (6) se vor
multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care se întocmeşte proiectul de management. În coloana (5) candidatul trebuie să precizeze câte proiecte aferente unei categorii doreşte să
realizeze în fiecare an al managementului, iar la coloana (6), valoarea estimată a investiţiei în realizarea proiectului.
9
Se calculează valoarea totală pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul
de management.
10
Rândul 1 se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3 al proiectului de management.
11
Se calculează totalul pe coloanele (3), (4), (5) şi (6).
12
Rândul 3 reprezintă asumarea de către manager a atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil autopropus privind
atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţă sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale.
13
Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate.
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Anexa nr. 4 la caietul de obiective
TABEL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE
BILETE/TARIFE/CURSURI PRACTICATE

14

Nr. de proiecte
(1)

(2)

proprii

15

Nr. de beneficiari
(3)

16

Nr. de Bilete
(4)

Venituri propuse (mii lei)
(5)

17

Anul de referinţă
Primul an
Anul x
Total

14

18

Numărul de proiecte proprii propuse (în funcţie de specificul instituţiei), fără a fi cuprinse proiecte găzduite, evenimente ocazionale etc.
Beneficiarul specific instituţiei: vizitatori, cititori, spectatori etc., după caz. Coloana (3) va conţine estimarea privind numărul beneficiarilor, inclusiv cei care accesează gratuit sau cu bilete
onorifice/invitaţii.
16
Coloana (4) va conţine estimările privind biletele de intrare, evidenţiate în contabilitate, pentru care se înregistrează contravaloarea în bani, indiferent de valoarea sau de tipul lor (bilet cu
preţ întreg/redus, profesional, cu excepţia biletului onorific cu valoare 0 lei).
17
Rândul "Anul de referinţă" va cuprinde informaţiile aferente, oferite de autoritate în caietul de obiective, completate, după caz, cu informaţii solicitate de la instituţie.
18
Cifrele reprezintă scopul realizabil în privinţa veniturilor proprii realizate din activitatea de bază.
15

HOTĂRÂREA Nr. 122
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea PROIECTULUI TEHNIC pentru execuţia obiectivului de investiţie
„ REABILITARE DJ 251 G, KM. 6+700 ÷ 8+200 ŞI 8+800 ÷ 11+800 VALEA MĂRULUI
– VÂRLEZI, JUDEŢUL GALAŢI ”
Iniţiator: Vicepreşedinte, Cornel Hamza
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.280/26.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, strategii,
studii şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltarea
urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi servicii publice şi al
Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de
arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale alin. (3) lit. f) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Proiectul Tehnic pentru execuţia obiectivului de investiţie „ REABILITARE DJ 251 G, KM. 6+700 ÷ 8+200 ŞI 8+800 ÷ 11+800 VALEA MĂRULUI –
VÂRLEZI, JUDEŢUL GALAŢI ”, având valoarea investiţiei de 10.980,164 mii lei /
2.478,592 mii euro ( inclusiv TVA ) şi valoare C+M de 9.832,676 mii lei / 2.219,566 mii
euro ( inclusiv TVA ).
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei de
Dezvoltare Regională şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Simion Florian
1ex / 22.10.2015

Arhitect Şef,
Dumitrescu Mărioara

HOTĂRÂREA NR. 123
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea Studiului de fezabilitate, a Proiectului tehnic şi a Detaliilor de
execuţie, pentru obiectivul de investiţie „Realizare sistem de supraveghere video a
traficului rutier de pe drumurile judeţene aparţinând judeţului Galaţi”
Iniţiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.327/27.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii şi
prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi
gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de
arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi Detaliile de execuţie pentru obiectivul
de investiţie „Realizare sistem de supraveghere video a traficului rutier de pe drumurile
judeţene aparţinând judeţului Galaţi”, cu valoarea totală de 1.572.829,17 lei (inclusiv TVA), din
care valoarea (C+M) de 1.053.230,82 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi finanţe
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Gabi Buruiană
27.10.2015
.

Arhitect Şef,
Mărioara Dumitrescu

HOTĂRÂREA NR. 124
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, pentru obiectivul de
investiţie „Sistem tehnic de securitate la Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”
Iniţiator: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.349/28.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi:
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii şi
prognoză economico-socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi
gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de
arhitectură, ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Proiectul tehnic şi Detaliile de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Sistem
tehnic de securitate la Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, cu valoarea totală de
557.132 lei (inclusiv TVA), din care valoarea (C+M) este de 142.626,04 lei (inclusiv TVA).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Arhitect Şef şi Direcţiei economie şi finanţe
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi Complexului Muzeal de Ştiinţele
Naturii ”Răsvan Angheluţă” Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

Gabi Buruiană
27.10.2015
.

Arhitect Şef,
Mărioara Dumitrescu

HOTĂRÂREA NR. 125
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul
Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medico-sociale
persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în
Centrul Medico-Social Pechea
Iniţiator: Preşedinte Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.247/27.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget - finanţe, strategii,
studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă
şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de
agrement ale Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa nr. 112382/21.10.2015 a Primăriei Municipiului Galaţi,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 8247/26.10.2015;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 şi alin. (6) lit. a) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă protocolul de colaborare între Consiliul Judeţului Galaţi şi
Consiliul Local al Municipiului Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medicale şi de îngrijire
persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în Centrul
Medico-Social Pechea, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galaţi.
(2) Protocolul de colaborare este anexă la prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi şi Consiliului Local al Municipiului
Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Mioara Burghelea
1ex/ 26.10.2015

Secretarul judeţului, Paul Puşcaş
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Consiliul Judeţului Galaţi

Municipiul Galaţi

Nr. …………………..

Nr. ………………………...

PROTOCOL DE COLABORARE
în vederea asigurării serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale
cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în Centrul Medico-Social Pechea
I. PĂRŢILE
Art.1. Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţului Galaţi , cu sediul în Municipiul
Galaţi, strada Eroilor nr. 7, tel. 0236-411099, reprezentat prin Preşedinte NICOLAE
DOBROVICI - BACALBAŞA.
şi
Municipiul Galaţi, cu sediul în Galaţi, strada Domnească nr. 38, tel. 0236-307700,
reprezentat prin Primar MARIUS STAN.

II. SCOPUL PROTOCOLULUI
Art. 2. Scopul protocolului este colaborarea în domeniul asigurării serviciilor de
îngrijire, serviciilor medicale, precum şi serviciilor sociale persoanelor cu nevoi medicosociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, care nu pot beneficia de îngrijire la domiciliu
sau în alte centre.

III. DURATA PROTOCOLULUI
Art. 3. Durata protocolului este de 1 an şi curge de la semnarea de către parteneri.
Protocolul se prelungeşte pe perioade de câte 1 an dacă nici una dintre părţi nu a
solicitat în mod expres încetarea sa.
Art. 4. Părţile au dreptul, oricând, de a propune şi adăuga, cu acordul celeilalte părţi,
alte activităţi considerate necesare în realizarea obiectivelor propuse şi atingerea scopului
comun. Orice altă activitate din proiect va avea în vedere respectarea prezentului protocol.

IV. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Art. 5. Obiectul protocolului îl constituie acordarea serviciilor de îngrijire, serviciilor
medicale, precum şi serviciilor sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul
pe raza judeţului Galaţi, în cadrul Centrului Medico-Social Pechea, centru aflat sub
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Galaţi.
Art. 6. Cele două instituţii publice, prin structurile sale specializate vor identifica cele
mai eficiente forme şi modalităţi de acţiune în vederea realizării scopului prezentului
protocol.
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V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 7. Consiliul Judeţului Galaţi:
(1) Va asigura decontarea cheltuielilor pentru persoanele cu domiciliul pe raza
judeţului Galaţi îngrijite în Centrul Medico-Social Pechea, la nivelul costului mediu lunar
de întreţinere aprobat anual prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Galaţi, în
cazul în care persoana asistată sau susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri pentru
achitarea contribuţiei lunare de întreţinere.
(2) Modul de calcul al contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarii
centrului medico-social este prevăzut prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a
Consiliului Local al Municipiului Galaţi.
Art. 8. Consiliul Local al Municipiului Galaţi:
(1) Va asigura îngrijire temporară sau permanentă în Centrul Medico-Social
Pechea pentru un număr de până la 5 persoane, bolnavi cronici, cu domiciliul pe raza
judeţului Galaţi, care necesită îngrijire medicală permanentă, supraveghere şi tratament,
ce nu se poate realiza la domiciliu sau pentru alte categorii de persoane, conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare al centrului.
(2) Va asigura acordarea serviciilor medico-sociale persoanelor îngrijite în
Centrul Medico-Social Pechea la nivelul standardelor minime de calitate prevăzute de
lege.
VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 9 Prezentul protocol încetează numai prin acordul expres al ambelor părţi.
Încetarea participării în cadrul prezentului Protocol de către oricare dintre părţi, se aduce
la cunoştinţa partenerului, motivat, cu cel puţin 30 de zile înainte de a deveni efectivă.
Protocolul poate fi modificat sau completat numai cu acordul ambelor părţi.
Modificările sau completările se constituie în Anexe la prezentul Protocol.

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
PREŞEDINTE,
NICOLAE DOBROVICI - BACALBAŞA

MUNICIPIUL GALAŢI
PRIMAR,
MARIUS STAN

HOTĂRÂREA Nr. 126
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale caselor
(apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 1: Casa „Ştefan”, Casa
„Tudor”, Casa ”Aurora”, Casa „Floare de colţ” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici – Bacalbaşa
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.087/26.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi nr. 42545/20.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr. 8087/20.10.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 , pentru aprobarea
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum
şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare pentru casele
(apartamentele) componente ale Compartimentului case nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform următoarelor anexe care fac parte
din prezenta hotărâre:
- Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Ştefan”;
- Anexa nr. 2 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Tudor”;
- Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Aurora”;
- Anexa nr. 4 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Floare de colţ”;
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Coca Ionel
1. ex./26.10.2015

SMRUSSMAC – Şef serviciu
Coca Ionel
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Anexa nr. 1
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Ştefan”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa „Ştefan” denumită în continuare casă, cu sediul în mun. Galaţi, str.
Lebedei nr.11, bloc E6, sc. 2, et. 2, ap.32, se organizează ca unitate de asistenţă socială
de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Casa face parte din Compartimentul case nr. 1
(3) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(4) Casa este înfiinţată prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţului Galaţi,
şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004 pentru
aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip
rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi
de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi
cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont
de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor
şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire,
inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile
educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de
dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv
modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte
persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor
nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi
alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate,
conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi
funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau
integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare
din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie
pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără
permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii casei sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/26 ani, fără nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă
de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în casă se face în baza măsurii de plasament sau plasament în
regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului,
Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
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- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii,
familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casă au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie
de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se
găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul
la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu
alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
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copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în
mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi
sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casă au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului
personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament, program
zilnic etc);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casă;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlalţi.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate
în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către un
şef de compartiment (asimilat şefului de serviciu), care realizează şi comunicarea
permanentă cu conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şeful compartimentului este temporar indisponibil atribuţiile
acestuia sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea
directorului de resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de compartiment se face prin concurs sau, după caz,
prin examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful compartimentului asigură conducerea casei şi răspunde de buna
funcţionare şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(2) Şeful compartimentului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;
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b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea casei
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din
subordine şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc
în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul instituţional
al casei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod
expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful compartimentului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi a
acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şeful compartimentului cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile
subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de compartiment şi ale personalului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu
beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
(3)In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru
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exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de lege
şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că angajatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de ordine
interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.
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Anexa nr. 2
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa „Tudor” denumită în continuare casă, cu sediul în mun. Galaţi, str. Cluj
nr. 7, bloc D5C, ap.18, se organizează ca unitate de asistenţă socială de interes public,fără
personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Casa face parte din Compartimentul Case nr. 1
(3) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(4) Casa este înfiinţată prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţului Galaţi,
şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004 pentru
aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip
rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi
de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi
cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont
de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor
şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire,
inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile
educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de
dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv
modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte
persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor
nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi
alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate,
conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi
funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau
integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare
din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie
pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără
permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii casei sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/26 ani, fără nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă
de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în casă se face în baza măsurii de plasament sau plasament în
regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului,
Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
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- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii,
familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casă au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie
de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se
găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul
la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu
alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
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copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în
mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi
sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casă au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului
personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament, program
zilnic etc);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casă;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlalţi.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate
în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către un
şef de complex (asimilat şefului de serviciu), care realizează şi comunicarea permanentă cu
conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şeful complexului este temporar indisponibil atribuţiile acestuia
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului de
resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de complex se face prin concurs sau, după caz, prin
examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful complexului asigură conducerea casei şi răspunde de buna funcţionare şi
de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(2) Şeful complexului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;
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b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea casei
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din
subordine şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc
în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul instituţional
al casei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod
expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful complexului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi a
acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şeful complexului cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile
subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de complex şi ale personalului sunt prevăzute în fişa postului şi
sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
(3)In activitatea centrului sunt implicaţi, ȋ n funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii
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pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute
de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că angajatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de ordine
interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.
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Anexa nr. 3
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Aurora”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa „Aurora” denumită în continuare casă, cu sediul în mun. Galaţi, bd.
Siderurgiştilor, nr. nr. 44, bl. M5B, sc. 3, ap. 41 se organizează ca unitate de asistenţă
socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Casa face parte din Compartimentul Case nr. 1
(3) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(4) Casa este înfiinţată prin Hotărârea nr. 324/29.09.2003 a Consiliului Judeţului
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului
de tip rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi
de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi
cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont
de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor
şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire,
inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile
educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de
dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv
modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte
persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor
nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi
alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate,
conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi
funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau
integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare
din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie
pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără
permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii casei sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă
de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în casă se face în baza măsurii de plasament sau plasament în
regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului,
Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
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- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii,
familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casă au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie
de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se
găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul
la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu
alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
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copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în
mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi
sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casă au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului
personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament, program
zilnic etc);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casă;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlalţi.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate
în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către
un şef de complex (asimilat şefului de serviciu), care realizează şi comunicarea permanentă
cu conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şeful complexului este temporar indisponibil atribuţiile acestuia
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului de
resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de complex se face prin concurs sau, după caz, prin
examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful complexului asigură conducerea casei şi răspunde de buna funcţionare şi
de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(2) Şeful complexului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;
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b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea casei
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din
subordine şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc
în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul instituţional
al casei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod
expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful complexului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi a
acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şeful complexului cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile
subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de complex şi ale personalului sunt prevăzute în fişa postului şi
sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
(3)In activitatea centrului sunt implicaţi, ȋ n funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii
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pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute
de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că angajatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de ordine
interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.
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Anexa nr. 4
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei “Floare de colţ”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa „Floare de colţ” denumită în continuare casă, cu sediul în mun. Galaţi,
str. Feroviarilor, nr. 3, bloc A2, sc. 3, ap. 1, apt. 45, se organizează ca unitate de asistenţă
socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Casa face parte din Compartimentul Case nr. 1
(3) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(4) Casa este înfiinţată prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţului Galaţi,
şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004 pentru
aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip
rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi
de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi
cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont
de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor
şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire,
inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile
educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de
dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv
modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte
persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor
nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi
alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate,
conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi
funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau
integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare
din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie
pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără
permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii casei sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă
de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în casă se face în baza măsurii de plasament sau plasament în
regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului,
Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
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- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii,
familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casă au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie
de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se
găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul
la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu
alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
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copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în
mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi
sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casă au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului
personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament, program
zilnic etc.);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casă;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlalţi.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate
în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către
un şef de complex (asimilat şefului de serviciu), care realizează şi comunicarea permanentă
cu conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şeful complexului este temporar indisponibil atribuţiile acestuia
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului de
resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de complex se face prin concurs sau, după caz, prin
examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful complexului asigură conducerea casei şi răspunde de buna funcţionare şi
de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(2) Şeful complexului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;
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b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea casei
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din
subordine şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc
în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul instituţional
al casei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod
expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful complexului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi a
acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şeful complexului cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile
subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de complex şi ale personalului sunt prevăzute în fişa postului şi
sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
(3)In activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii
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pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute
de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că angajatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de ordine
interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.

HOTĂRÂREA Nr. 127
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale caselor
(apartamentelor) componente ale Compartimentului case nr. 2: Casa „Andrei”, Casa
„Ana”, Casa ”Monica”, Casa „Miruna”, Casa ”Cireşarii”, din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator : Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.091/26.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi nr. 42546/20.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr.8091/20.10.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial ;
Având în vedere prevederile HG. nr. 539/2005 , pentru aprobarea Nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare pentru apartamentele
componente ale Compartimentului case nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform următoarelor anexe care fac parte din
prezenta hotărâre:
- Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Andrei”;
- Anexa nr. 2 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Ana”;
- Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Monica”;
- Anexa nr. 4 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Miruna”;
- Anexa nr. 5 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Cireşarii”;
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Coca Ionel
1. ex./26.10.2015

SMRUSSMAC – Şef serviciu
Coca Ionel
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Anexa nr. 1
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei „Andrei”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa „Andrei” denumită în continuare casă, cu sediul în mun. Galaţi, str.
Combinatului, nr. 1, bl. C2, sc. 4, et. 4, apt. 60 se organizează ca unitate de asistenţă
socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Casa face parte din Compartimentul case nr. 2
(3) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(4) Casa este înfiinţată prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţului
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului
de tip rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta
şi de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale;
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de
satisfacere a tuturor acestor nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de
sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor
de intervenţie pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul
fără permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei.

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii casei sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/26 ani, fără nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o
formă de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în casă se face în baza măsurii de plasament sau plasament
în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului,
Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
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Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de
ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casă au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în
funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea
cărora se găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o
poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare
pentru asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are
dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun
cu alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
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supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe
în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale,
artistice şi sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casă au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de
protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi
a planului personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament,
program zilnic etc.);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casă;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlalţi.
CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi
aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către
un şef de compartiment (asimilat şefului de serviciu), care realizează şi comunicarea
permanentă cu conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şefului compartimentului este temporar indisponibil atribuţiile
acestuia sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea
directorului de resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de compartiment se face prin concurs sau, după caz,
prin examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful compartimentului asigură conducerea casei şi răspunde de buna
funcţionare şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
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(2) Şeful compartimentului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea casei
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din
subordine şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul
instituţional al casei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în
mod expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful compartimentului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se
impune întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa
practicilor şi a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şeful compartimentului cu conducerea Direcţiei sunt reglate de
principiile subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de compartiment şi ale personalului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
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(3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că angajatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor,
în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.

HOTĂRÂREA Nr. 127 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 9
Anexa nr. 2
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei “Ana”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa „Ana „denumită în continuare casă, cu sediul în mun. Galaţi, bd.
Dunărea nr.60, bloc PR4, sc. 3, etaj 4, ap . 54 se organizează ca unitate de asistenţă
socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Casa face parte din Compartimentul case nr. 2
(3) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(4) Casa este înfiinţată prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţului
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului
de tip rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta
şi de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale;
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de
satisfacere a tuturor acestor nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de
sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor
de intervenţie pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul
fără permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii casei sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o
formă de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în casă se face în baza măsurii de plasament sau plasament
în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului,
Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
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Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de
ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casă au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în
funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea
cărora se găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o
poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare
pentru asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are
dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun
cu alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
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supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe
în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale,
artistice şi sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casă au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de
protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi
a planului personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament,
program zilnic etc.);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casă;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlalţi.
CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi
aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către
un şef de compartiment (asimilat şefului de serviciu), care realizează şi comunicarea
permanentă cu conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şefului compartimentului este temporar indisponibil atribuţiile
acestuia sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea
directorului de resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de compartiment se face prin concurs sau, după caz,
prin examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful compartimentului asigură conducerea casei şi răspunde de buna
funcţionare şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
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(2) Şeful compartimentului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea casei
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din
subordine şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul
instituţional al casei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în
mod expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful compartimentului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se
impune întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa
practicilor şi a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şeful compartimentului cu conducerea Direcţiei sunt reglate de
principiile subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de compartiment şi ale personalului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
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(3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că angajatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor,
în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.
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Anexa nr. 3
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei “Monica”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa „Monica” denumită în continuare casă, cu sediul în mun. Galaţi, str.
Laminoriştilor, nr. 10, bl. G1, sc. 2, apt. 31 se organizează ca unitate de asistenţă socială
de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Casa face parte din Compartimentul case nr. 2
(3) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(4) Casa este înfiinţată prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţului
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului
de tip rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta
şi de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale;
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de
satisfacere a tuturor acestor nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de
sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor
de intervenţie pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul
fără permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei.

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii casei sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o
formă de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în casă se face în baza măsurii de plasament sau plasament
în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului,
Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
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Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de
ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casă au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în
funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea
cărora se găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o
poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare
pentru asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are
dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun
cu alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi

HOTĂRÂREA Nr. 127 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 20
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe
în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale,
artistice şi sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casă au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de
protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi
a planului personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament,
program zilnic etc.);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casă;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlalţi.
CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi
aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către
un şef de compartiment (asimilat şefului de serviciu), care realizează şi comunicarea
permanentă cu conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şefului compartimentului este temporar indisponibil atribuţiile
acestuia sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea
directorului de resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de compartiment se face prin concurs sau, după caz,
prin examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful compartimentului asigură conducerea casei şi răspunde de buna
funcţionare şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
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(2) Şeful compartimentului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea casei
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din
subordine şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul
instituţional al casei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în
mod expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful compartimentului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se
impune întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa
practicilor şi a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şeful compartimentului cu conducerea Direcţiei sunt reglate de
principiile subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de compartiment şi ale personalului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
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(3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că angajatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor,
în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.
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Anexa nr. 4
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei “Miruna”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa „Miruna” denumită în continuare casă, cu sediul în mun. Galaţi, str.
Constantin Levatitti, nr. 3, bl. Roza 1, sc. 2, apt. 20 se organizează ca unitate de
asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Casa face parte din Compartimentul case nr. 2
(3) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(4) Casa este înfiinţată prin Hotărârea nr. 385/30.09.2013 a Consiliului Judeţului
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului
de tip rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta
şi de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale;
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de
satisfacere a tuturor acestor nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de
sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor
de intervenţie pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul
fără permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii casei sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o
formă de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în casă se face în baza măsurii de plasament sau plasament
în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului,
Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
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Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de
ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casă au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în
funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea
cărora se găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o
poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare
pentru asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are
dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun
cu alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
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supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe
în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale,
artistice şi sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casă au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de
protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi
a planului personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament,
program zilnic etc.);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casă;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlalţi.
CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi
aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către
un şef de compartiment (asimilat şefului de serviciu), care realizează şi comunicarea
permanentă cu conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şefului compartimentului este temporar indisponibil atribuţiile
acestuia sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea
directorului de resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de compartiment se face prin concurs sau, după caz,
prin examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful compartimentului asigură conducerea casei şi răspunde de buna
funcţionare şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
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(2) Şeful compartimentului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea casei
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din
subordine şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul
instituţional al casei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în
mod expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful compartimentului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se
impune întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa
practicilor şi a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şeful compartimentului cu conducerea Direcţiei sunt reglate de
principiile subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de compartiment şi ale personalului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
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(3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că angajatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor,
în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.
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Anexa nr. 5
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei “Cireşarii”

CAPITOLUL I:
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa „Cireşarii” denumită în continuare casă, cu sediul în mun. Galaţi, str.
Strungarilor, nr. 2, bl. K1, sc. 4, et. 4, apt. 77 se organizează ca unitate de asistenţă
socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Casa face parte din Compartimentul case nr. 2
(3) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(4) Casa este înfiinţată prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţului
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului
de tip rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta
şi de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale;
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de
satisfacere a tuturor acestor nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de
sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor
de intervenţie pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul
fără permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii casei sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, fără nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o
formă de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în casă se face în baza măsurii de plasament sau plasament
în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia copilului,
Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
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Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de
ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casă au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în
funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea
cărora se găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o
poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare
pentru asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are
dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun
cu alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
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supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe
în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale,
artistice şi sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casă au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de
protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi
a planului personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament,
program zilnic etc);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casă;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlalţi.
CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi
aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către
un şef de compartiment (asimilat şefului de serviciu), care realizează şi comunicarea
permanentă cu conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şefului compartimentului este temporar indisponibil atribuţiile
acestuia sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea
directorului de resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de compartiment se face prin concurs sau, după caz,
prin examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful compartimentului asigură conducerea casei şi răspunde de buna
funcţionare şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
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(2) Şeful compartimentului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate;
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea casei
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul din
subordine şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul
instituţional al casei;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în
mod expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful compartimentului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se
impune întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru
găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa
practicilor şi a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şeful compartimentului cu conducerea Direcţiei sunt reglate de
principiile subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor se încheie pe perioadă nedeterminată, cu
excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de compartiment şi ale personalului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
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(3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea
atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor
servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile
prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că angajatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.

HOTĂRÂREA Nr. 128
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de
primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici – Bacalbaşa
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.088/26.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi nr. 42549/20.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr.8088/20.10.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor
minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat,
neglijat şi exploatat;
Având în vedere prevederile HG. nr. 539/2005 , pentru aprobarea Nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentuluicadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de primire
copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” cu sediul în mun. Galaţi, str. Radu Negru, nr. 1-3,
conform anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Coca Ionel
1. ex./26.10.2015

SMRUSSMAC – Şef serviciu
Coca Ionel
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Anexă
Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Centrului de primire copii în regim de urgenţă “Irene şi Stuart”
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Centrul de primire copii în regim de urgenţă „ Irene şi Stuart” denumit în
continuare centru, cu sediul în mun. Galaţi, str. Radu Negru, nr. 1-3 se organizează ca
unitate de asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Centrul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de
23 de locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat
temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii
plasamentului în regim de urgenţă.
(3) Centrul este înfiinţat prin Hotărârea nr. 206/1998 a Consiliului Judeţului Galaţi, şi
funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 89 / 2004 pentru
aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgenţă
pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului are în vedere Regulamentul
de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de
Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a centrului se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta
şi de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum
şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând
cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Centrul are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării
cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de
îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale;
nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de
socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia
lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de
satisfacere a tuturor acestor nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din
comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de
organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru
reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale
familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de
sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de
supervizare din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor
de intervenţie pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul
fără permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii centrului sunt copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, refugiaţi, proveniţi
din mediul familial sau instituţional, cu vârsta cuprinsă între 3 – 18 ani, aflaţi în situaţii de
dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi/părăsiţi pe raza administrativ-teritorială a
judeţului Galaţi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza instituirii măsurii de
plasament în regim de urgenţă dispuse, în condiţiile legii, de către Directorul general al
Direcţiei sau Instanţa Judecătorească.
Art. 9. (1) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- găzduire pe perioadă determinată,
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- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu
părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de
ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de centru au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în
funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea
cărora se găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o
poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare
pentru asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are
dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun
cu alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
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copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe
în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale,
artistice şi sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în centru au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de
protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi
a planului personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament,
program zilnic etc);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru;
 să nu părăsească incinta centrului fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în centru;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlaţi.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului centrului este formată din categoriile de personal prevăzute
şi aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt
asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu
conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şeful de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului
de resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin
examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare şi
de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(2) Şeful de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
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b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea centrului
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul
centrului şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc
în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul
instituţional al centrului;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în
mod expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi
a acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şefului de centru cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile
subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului
se finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de centru şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în
relaţiile cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă
atribuţiile stabilite prin fişa postului.
(3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru
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exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de
lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită
cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de
ordine interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale
ale conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în
vigoare care reglementează acest domeniu de activitate, procedurile, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi
de a-l aplica întocmai.

HOTĂRÂREA Nr. 129
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Căminului pentru
vârstnici ”Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici – Bacalbaşa
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.090/26.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi nr. 42547/20.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr.8090/20.10.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinul nr. 2126 /2014 privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,
persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor
categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în
comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 539/2005, pentru aprobarea
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială,
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 4 alin. 2,3 din Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004,
privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului pentru
vârstnici ”Sf. Nicolae” Tg. Bujor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici - Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Coca Ionel
1. ex./26.10.2015

SMRUSSMAC – Şef serviciu
Coca Ionel
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Anexă
Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. (1) Căminul pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor se organizează ca unitate de
asistenţă socială de interes public, de tip rezidenţial, fără personalitate juridică aflată în
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, cu sediul în
oraşul Tg. Bujor, strada General Eremia Grigorescu nr. 80, bl A2, sc. 4, ap. 61 şi 65,cu
o capacitate de 12 locuri, având ca atribuţie principală protecţia persoanelor vârstnice.
(2) Căminul pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor” este înfiinţat şi funcţionează în
concordanţă cu prevederile:

Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu completările şi
modificările ulterioare;

Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinului nr. 2126 /2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte
aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în
sistem integrat şi cantinelor sociale;

H.G. nr. 23 / 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

O.G. nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale cu completările şi modificările ulterioare;

H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială
şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
instituţiilor de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.2. (1) Căminul pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor are rolul de a asigura la nivel
local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice, prin
menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii
de nevoie, în cazul în care persoana sau familia este incapabilă să o soluţioneze singură.
(2) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin, Căminul pentru vârstnici „Sf. Nicolae”
Tg. Bujor asigură mijloacele umane şi materiale necesare implementării politicilor şi
strategiilor de asistenţă socială a persoanelor vârstnice, precum şi prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale a acestora.
Art.3. Principiile care stau la baza activităţii Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg.
Bujor sunt:
- principiul respectării drepturilor omului;
- principiul respectării demnităţii umane;
- principiul universalităţii;
- principiul nediscriminării;
- principiul asigurării autonomiei;
- principiul asigurării intimităţii;
- principiul asigurării dreptului de a alege;
- principiul implicării active şi depline a beneficiarilor;
- principiul cooperării şi parteneriatului;
- principiul recunoaşterii valorii fiecărei fiinţe umane şi valorizării ei.
Art.4. Beneficiarii Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor sunt persoane
vârstnice, cu abilităţi de viaţă independentă (care au împlinit vârsta de pensionare stabilită
de lege), care se găsesc într-una din următoarele situaţii:
a) sunt lipsiţi de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile datorita
stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor de familie;
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b) nu au familie sau nu se află în întreţinerea unor persoane obligate la această, potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare;
c) nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor
proprii;
d) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii
necesare;
Art.5. Obiectivele fundamentale ale Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor sunt
următoarele:
a) să asigure persoanelor vârstnice asistate maximum posibil de autonomie şi siguranţă;
b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea
persoanei vârstnice;
c) să permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor
vârstnice;
d) să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială;
e) să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor
vârstnice;
f) să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind
asigurările sociale de sănătate;
g) să prevină şi să trateze consecinţele legate de procesul de îmbătrânire.
CAPITOLUL Il
SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI
Art.6. În scopul îndeplinirii obiectivelor de activitate, Căminul pentru vârstnici „Sf. Nicolae”
Tg. Bujor oferă servicii şi desfăşoară activităţi specifice în raport cu nevoile beneficiarilor.
Art.7. Serviciile sociale asigurate beneficiarilor Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg.
Bujor sunt următoarele:
- găzduirea şi asigurarea hranei zilnice;
- suport pentru autogospodărire;
- consiliere socială şi psihologică;
- consiliere juridică şi administrativă;
- sprijin în vederea integrării în familie;
- sprijin în vederea reintegrării sociale în raport cu capacitatea psihoafectivă;
- prevenirea marginalizării sociale;
- asistenţă medicală prin parteneriat cu Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor;
Art.8. La solicitarea organizaţiilor neguvernamentale, a altor instituţii sau a unităţilor de cult
recunoscute în România sau în cooperare cu acestea, personalul angajat la Căminul
pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor poate oferi următoarele prestaţii:
a) organizarea serbărilor naţionale sau religioase;
b) organizarea aniversărilor tradiţionale (ziua de naştere, ziua numelui);
c) activităţi recreative sau de petrecere a timpului liber;
d) activităţi cultural educative şi de socializare;
e) activităţi artistice;
f) organizarea de excursii şi alte activităţi de recreere;
Art.9. Activităţile curente desfăşurate în cadrul Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg.
Bujor sunt:
a) asigură persoanelor vârstnice protejate maximum posibil de autonomie şi siguranţă;
b) oferă condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea
persoanelor vârstnice;
c) permite menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale ale persoanelor
vârstnice;
d) stimulează participarea acestora la viaţa socială;
e) facilitează şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;
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f) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare
nevoilor beneficiarilor, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a
bunurilor din dotare;
g) asigură asistenţă medicală curent şi de specialitate sub supravegherea permanentă a
personalului din unitatea spitalicească Târgu Bujor;
h) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor;
i) concepe proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii de
protecţie socială, în concordanţă cu specificul Căminului pentru persoane vârstnice Tg.
Bujor, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale şi judeţene;
j) organizează activităţi cultural educative şi de socializare, atât în interiorul căminului, cât şi
în afara acestuia;
k) asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi persoanelor protejate privind
problematica socială (probleme familiale, psihologice etc.);
l) intervine în combaterea şi prevenirea instituţionalizării ca posibilitate de abuz din partea
familiei;
m) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber;
n) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;
o) orice alte activităţi necesare şi suficiente pentru îndeplinirea obiectivelor de activitate
prevăzute în prezentul regulament.
CAPITOLUL III
BENEFICIARII CĂMINULUI PENTRU VÂRSTNICI
„SF. NICOLAE” TG. BUJOR
Art.10. Pot beneficia de serviciile oferite de Căminul pentru Vârstnici „Sf. Nicolae” TG.
Bujor:
- persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege;
- au domiciliul stabil în judeţul Galaţi.
Art.11. (1) Aceste servicii se acordă în baza unui contract pentru acordarea de servicii
sociale, denumit în continuare contract de servicii, încheiat între Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, reprezentat de şeful căminului şi persoana
vârstnică sau reprezentantul legal al acesteia, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(2) Contractul de servicii va cuprinde în principal următoarele clauze:
- părţile contractului;
- obiectul contractului;
- durata contractului;
- drepturi şi obligaţii ale părţilor;
- alte clauze care să stabilească buna desfăşurare a activităţilor de asistentă socială.
Art.12. (1) Admiterea persoanei vârstnice în cămin se va face pe baza unui dosar care va
cuprinde:
- solicitarea scrisă a persoanei vârstnice sau a reprezentantului legal al acesteia;
- copii după actele de identitate: - persoana vârstnică/soţ(soţie)/reprezentanţi legali;
- cupon de pensie/acte care dovedesc venitul persoanei vârstnice şi a familiei acesteia
- ancheta socială;
- evaluare socio-medicală a persoanei vârstnice, pentru a stabili gradul de dependenţă şi
nevoile acesteia, conform grilei naţionale de evaluare a persoanelor vârstnice;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum şi
recomandarea medicului de familie.
(2) Dosarul va fi analizat de către o comisie formată dintr-un reprezentant din cadrul
Serviciului de asistenţă persoane defavorizate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, un reprezentant al autorităţi locale şi un reprezentant al
Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor.
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(3) Admiterea persoanei vârstnice în cămin se realizează în baza dispoziţiei
directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi
a contractului de servicii, la propunerea comisiei amintite.
(4) În urma admiterii persoanei vârstnice în cămin echipa de specialişti din cadrul
acestuia va realiza planul de servicii individual al persoanei vârstnice, în funcţie de nevoile
acesteia, avizat de Serviciul de asistenţă persoane defavorizate.
(5) Planul de servicii individual al persoanei vârstnice va fi reactualizat periodic în
funcţie de evoluţia socio-medicală şi nevoile acesteia.
Art.13. Perioada de acordare a serviciilor sociale (după cum au fost prezentate la art.7)
este nedeterminată.
Art.14. (1) Încetarea acordării serviciilor sociale se realizează în următoarele cazuri:
- la cererea beneficiarului/susţinătorului pentru integrare socială în familie;
- schimbarea domiciliului beneficiarului în afara judeţului Galaţi;
- decesul persoanei;
- când beneficiarul manifestă comportamente ce pun în pericol personalul căminului şi pe
ceilalţi beneficiari, care prejudiciază sau deranjează grav activităţile desfăşurate în cadrul
Căminului, persoana va fi orientată spre instituţii specializate, conform diagnosticului.
(2) Încetarea acordării serviciilor sociale se realizează prin dispoziţia directorului
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, la sesizarea
scrisă a şefului căminului.
CAPITOLUL IV
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR CĂMINULUI PENTRU
VÂRSTNICI „SF. NICOLAE” TG. BUJOR
Art.15. Drepturile beneficiarilor:
- de a beneficia de serviciile sociale şi medicale acordate în cadrul căminului, conform
planului individual de servicii;
- de a fi informaţi (ei şi reprezentanţii lor) asupra drepturilor şi responsabilităţilor în calitate
de beneficiari ai serviciilor căminului şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi
privesc;
- de a decide şi a-şi asuma riscurile (direct sau prin reprezentantul legal) în toate aspectele
vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
- de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
- de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform
potenţialului şi dorinţelor personale;
- de a beneficia de confidenţialitatea datelor: excepţiile de la regulă sunt consemnate în
scris în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor ;
- de a beneficia de intimitate (prin crearea unui cadru/cerc restrâns, familial bazat pe
legături strânse de prietenie între beneficiari);
- de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate.
Art.16. Obligaţiile beneficiarilor:
- să respecte normele codului de conduită ale Centrului;
- să furnizeze personalului Centrului informaţii concrete cu privire la identitate, situaţie
familială, socială, medicală şi economică;
- să participe la procesul de furnizare a serviciilor socio-medicale;
- să contribuie în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor furnizate în funcţie
de situaţia lor materială;
- să comunice orice modificare intervenită în situaţia lor personală;
- să respecte prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
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CAPITOLUL V
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art.17. Structura organizatorică a Căminului pentru Vârstnici „Sf. Nicolae” TG. Bujor face
parte integrantă din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi.
Art.18. Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare şi
funcţionare, precum şi bugetul căminului se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţului
Galaţi.
Art.19. (1) Conducerea curentă şi coordonarea centrului sunt asigurate de şeful Căminului
pentru Vârstnici „Sf. Nicolae” TG. Bujor prin completarea fişei postului acestuia.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului
căminului se face prin dispoziţia directorului general al Direcţiei de Asistentă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi.
(3) Eliberarea din funcţie, precum şi sancţionarea disciplinară a şefului căminului se
dispune cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, la sesizarea organelor de control ale
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, a comisiilor speciale de
verificare a activităţii în domeniul susţinut de acte semnificative.
Art.20. Personalul Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor are statutul de
personal contractual şi se supune în ceea ce priveşte iniţierea, derularea şi încetarea
relaţiilor de muncă, drepturile şi obligaţiile, precum şi răspunderea materială şi disciplinară,
reglementarilor Legii nr. 53/2003(Codul Muncii), cu modificările şi completările ulterioare.
Art.21. (1) Personalul centrului îşi desfăşoară activitatea în limitele legii şi cu respectarea
atribuţiilor stabilite în fişa postului pe care îl ocupă.
(2) n activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(3) Fişa fiecărui post este întocmită de şeful căminului şi aprobată de directorul
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
CAPITOLUL VI
FINANŢAREA CĂMINULUI PENTRU VÂRSTNICI „SF. NICOLAE” TG. BUJOR
Art.22. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Căminului pentru vârstnici „Sf.
Nicolae” TG. Bujor se asigură prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi, din sume din bugetul Consiliul Judeţului Galaţi;
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art.23. Şeful Căminului pentru vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor are obligaţia de a aduce la
cunoştinţa personalului cât şi beneficiarilor serviciilor acordate, prevederile prezentului
regulament.
Art.24. Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează conform normelor legale în vigoare.
Art.25. Modificarea şi completarea prezentului regulament se realizează prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Galaţi, în condiţiile legii.
Art.26. Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările legale în
vigoare, proceduri şi instrucţiuni de lucru.

HOTĂRÂREA Nr. 130
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale structurilor
componente ale Complexului de servicii Tecuci: Centrul de asistenţă pentru copilul cu
cerinţe educative speciale Tecuci, Casa de tip familial (apartament) „Speranţa” Tecuci,
Centrul de asistenţă pentru copilul cu deficienţe neuromotorii Tecuci, Centrul de zi
Tecuci din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedinte al Consiliului Judeţului Galaţi, Cornel Hamza
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.089/26.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi nr. 42548/20.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr. 8089/20.10.2015;
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 21/2004 pentru aprobarea
standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
Având în vedere prevederile HG. nr. 539/2005 , pentru aprobarea Nomenclatorului
instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru
de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare pentru structurile
componente ale Complexului de servicii Tecuci din cadrul cadrul Direcţiei Generale de
Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Galaţi conform următoarelor anexe care fac parte din
prezenta hotărâre:
- Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă
pentru copilul cu cerinţe educative speciale Tecuci;
- Anexa nr. 2 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de tip familial
(apartament) „Speranţa” Tecuci;
- Anexa nr. 3 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă
pentru copilul cu deficienţe neuromotorii Tecuci;
- Anexa nr. 4 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de zi Tecuci
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi şi Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici – Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Coca Ionel
1. ex./26.10.2015

SMRUSSMAC – Şef serviciu
Coca Ionel
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Anexa nr. 1
Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Tecuci
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Tecuci
denumit în continuare centru, cu sediul în mun. Tecuci, str. Aleea Ştrandului, nr. 6 se
organizează ca unitate de asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică în
structura Complexului de servicii Tecuci din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare Direcţie.
(2) Centrul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi, cu o capacitate
maximă de 20 de locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului
separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii
plasamentului, până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie
substitutivă.
(3) Centrul este înfiinţat prin prezenta hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi şi
funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 27 / 2004 pentru
aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip
rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei, aprobate de Consiliul
Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a centrului se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi
de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi
cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont
de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
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Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Legea asistenţei sociale
Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copiii cu
dizabilităţi
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Centrul are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor
şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire,
inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile
educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de
dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv
modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte
persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor
nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi
alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate,
conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi
funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau
integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
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- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare
din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie
pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără
permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. Beneficiarii centrului sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 3 - 18/ 26 ani, cu nevoi
speciale, care se încadrează într-una din următoarele categorii:
- copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi
pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial;
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă
de învăţământ de zi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza măsurii de plasament sau
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia
copilului, Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei.
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Art. 9. (1) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt acordate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), anexă a
Contractului pentru acordarea de servicii sociale şi este dezvoltat la nivelul centrului în
programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii,
familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de centru au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie
de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se
găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul
la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu
alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
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copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în
mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi
sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în centru au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului
personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament,
program zilnic etc);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru;
 să nu părăsească incinta centrului fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în centru;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlaţi.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI
Art. 12. Direcţia are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în
vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de
specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului centrului este formată din categoriile de personal prevăzute şi
aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt
asigurate de către un şef de complex asimilat şefului de serviciu, care realizează şi
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.
(2) În situaţia în care şeful de complex este temporar indisponibil atribuţiile acestuia
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului de
resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de complex se face prin concurs sau, după caz, prin
examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful de complex asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare
şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(2) Şeful de complex îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
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a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) informează în timp util conducerea instituţiei în legătură cu evenimentele
deosebite/disfuncţii în activitatea centrului
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul
centrului şi propune Direcţiei cercetarea disciplinară pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în
mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul instituţional
al centrului;
h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod
expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful complexului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi a
acţiunilor din centru în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestuia.
Art. 18. Raporturile şefului de complex cu conducerea Direcţiei sunt reglate de principiile
subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin Direcţie;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Atribuţiile şefului de complex şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(2) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
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(3) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru
exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de lege
şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de ordine
interioară al Direcţiei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici, conducerea Direcţiei are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor
Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare care
reglementează acest domeniu de activitate, procedurile,instrucţiuni, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi
de a-l aplica întocmai.
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Anexa nr. 2
Regulamenul de organizare şi funcţionare al
Casei de tip familial (apartament) “Speranţa” Tecuci

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Casa de tip familial „Speranţa” Tecuci, se organizează ca unitate de asistenţă
socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Complexului de servicii
Tecuci din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, având
sediul în mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 119, Bl.A2, sc.3,ap.41.
(2) Casa este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate maximă de 8
locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar
sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului,
până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.
(3) Casa este înfiinţata prin Hotărârea nr. 324/29.09.2003 a Consiliului Judeţului
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 21 / 2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului
de tip rezidenţial.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al casei are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale DGASPC Galaţi, aprobate de
Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a casei se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii casei sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea casei către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi
de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi
cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont
de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de casă sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Casa are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor
şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire,
inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile
educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de
dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv
modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte
persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor
nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi
alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate,
conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi
funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau
integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, casa solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
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- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare
din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie
pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc casa fără
permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei generale.

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. În casa pot fi primiţi copii normal dezvoltaţi, cu vârsta cuprinsă între 3 – 18 ani şi
tineri peste 18 ani care mai urmează o formă de învăţământ de zi, dar fără a depăşi vârsta de
26 de ani, în condiţiile legii, aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi
sau părăsiţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Galaţi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în cadrul casei se face în baza măsurii de plasament sau
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia
copilului, Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art. 9. (1) Casa are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- găzduire pe perioadă nedeterminată,
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- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt realizate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), şi este
dezvoltat în programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii,
familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de casa au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie
de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se
găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul
la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu
alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în
mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi
sportive ale comunităţii;

HOTĂRÂREA Nr. 130 din 29 octombrie 2015
pag. nr. 13
copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în casa au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului
personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale casei (reguli de comportament, program
zilnic etc);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casa;
 să nu părăsească incinta casei fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în casa ;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlaţi.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI
Art. 12. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia să
asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului casei este formată din categoriile de personal prevăzute şi
aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate
de către un şef de complex asimilat şefului de serviciu, care realizează şi comunicarea
permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Galaţi.
(2) În situaţia în care şeful de complex este temporar indisponibil atribuţiile acestuia
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului de
resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de complex se face prin concurs sau, după caz, prin
examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful de complex asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare
şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(2) Şeful de complex îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
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este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) se asigură că întregul personal este calificat şi pregătit corespunzător, conştient de
responsabilităţile care îi revin prin fişa postului şi capabil să lucreze în echipă;
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul
centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) colaborează cu structurile de asistenţă socială din subordinea DGASPC Galaţi ;
h) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul instituţional
al centrului;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod
expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful complexului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. El asigură coerenţa
practicilor şi a acţiunilor din unitate în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acesteia.
Art. 18. Raporturile şefului de complex cu conducerea Direcţiei generale sunt reglate de
principiile subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul casei se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin D.G.A.S.P.C. Galaţi;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului casei îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor casei se încheie pe perioadă nedeterminată,
cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) În activitatea casei sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de prevederile
legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti colaboratori,
voluntari.
(4) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Detalierea atribuţiile şi responsabilităţile casei vor fi stabilite prin Regulamentul de
ordine interioară.
(2) Atribuţiile şefului de complex şi ale personalului casei sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(3) Personalul casei are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu
beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
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(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru
exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de lege
şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. – În cazul în care se constată că salariatul casei a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care consta într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de ordine
interioară al casei, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici, DGASPC are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor Codului Muncii,
cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. – (1) Prezentul regulament este armonizat în baza prevederilor regulamentului cadru
specific fiecărui tip de centru.
(2) Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare care
reglementează acest domeniu de activitate, procedurile,instrucţiuni, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. (1) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor,
în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului casei pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de
a-l aplica întocmai.
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Anexa nr. 3
Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Centrului de asistenţă pentru copii cu deficienţe neuromotorii Tecuci

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Centrul de asistenţă pentru copilul cu deficienţe neuromotorii Tecuci denumit
în continuare centru, se organizează ca unitate de asistenţă socială de interes public, fără
personalitate juridică în structura Complexului de servicii Tecuci din cadrul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, având sediul în mun. Tecuci, str. 1
Decembrie 1918, nr. 75.
(2) Centrul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi, cu o capacitate
maximă de 10 locuri care are rolul de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului
separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii
plasamentului, până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie
substitutivă.
(3) Centrul este înfiinţat prin Hotărârea nr.107/2004 a Consiliului Judeţului Galaţi, şi
funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 27 / 2004 pentru
aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip
rezidenţial pentru copiii cu dizabilitaţi.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale DGASPC Galaţi, aprobate de
Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a centrului se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi
de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi
cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont
de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. - Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
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 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de tip rezidenţial pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Centrul are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor
şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii
îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire,
inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile
educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de
dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv
modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte
persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor
nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi
alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate,
conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi
funcţionare si planul individualizat de protecţie;
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau
integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
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- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice,
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viaţa independentă;
- asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente,
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând
individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare
din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie
pentru sănătate;
- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără
permisiune;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului
familial ;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei generale.

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. În centru pot fi primiţi copii cu deficiente neuromotorii, cu vârsta cuprinsă între 3 –
18 ani şi tineri peste 18 ani care mai urmează o formă de învăţământ de zi, dar fără a depăşi
vârsta de 26 de ani, în condiţiile legii, aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au
fost găsiţi sau părăsiţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Galaţi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza măsurii de plasament sau
plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru protecţia
copilului, Instanţa Judecătorească sau Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
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Art. 9. (1) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- găzduire pe perioadă nedeterminată,
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt realizate în baza Planului Individualizat de Protecţie (PIP), şi este
dezvoltat în programe de intervenţie specifică (PIS) pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii,
familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
(3) Planul individualizat de protecţie este elaborat şi coordonat de managerul de caz
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de centru au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie
de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se
găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu
acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de
familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul
la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu
alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
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copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă;
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în
mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi
sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii rezidenţi în centru au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/
Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului
personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament,
program zilnic etc);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru;
 să nu părăsească incinta centrului fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în centru;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare;
 să respecte proprietatea celorlaţi.


CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI
Art. 12. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia să
asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului centrului este formată din categoriile de personal prevăzute şi
aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt
asigurate de către un şef de complex asimilat şefului de serviciu, care realizează şi
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi.
(2) În situaţia în care şeful de complex este temporar indisponibil atribuţiile acestuia
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului de
resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de complex se face prin concurs sau, după caz, prin
examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful de complex asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare
şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
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(2) Şeful de complex îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) se asigură că întregul personal este calificat şi pregătit corespunzător, conştient de
responsabilităţile care îi revin prin fişa postului şi capabil să lucreze în echipă;
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul
centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g) colaborează cu Departamentele de asistenţă socială din subordinea DGASPC Galaţi ;
h) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul instituţional
al centrului;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod
expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful complexului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. El asigură coerenţa
practicilor şi a acţiunilor din unitate în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acesteia.
Art. 18. Raporturile şefului de complex cu conducerea Direcţiei generale sunt reglate de
principiile subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin D.G.A.S.P.C. Galaţi;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Detalierea atribuţiile şi responsabilităţile centrului vor fi stabilite prin Regulamentul
de ordine interioară.
(2) Atribuţiile şefului de complex şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
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(3) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru
exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de lege
şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care consta într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de ordine
interioară al centrului, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici, DGASPC are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor Codului Muncii,
cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. (1) Prezentul regulament este armonizat în baza prevederilor regulamentului cadru
specific fiecărui tip de centru.
(2) Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare care
reglementează acest domeniu de activitate, procedurile,instrucţiuni, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. (1) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor,
în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi
de a-l aplica întocmai.
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Anexa nr. 4
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de zi Tecuci

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. (1) Centrul de zi Tecuci denumit în continuare centru, se organizează ca unitate de
asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică în structura Complexului de
servicii Tecuci din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
având sediul în mun. Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.75.
(2) Centrul este un serviciu de zi pentru copii cu dezabilităţi, cu o capacitate maximă
de 15 locuri care are rolul de a preveni abandonul si instituţionalizarea copiilor prin
asigurarea, pe timpul zilei , a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare-reabilitare,
recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independenta, pentru copii,
cat si a unor activităţi de sprijin, consiliere, pentru părinţi si reprezentaţii legali.
(3) Centrul este înfiinţat prin Hotărârea nr. 390/30.09.2013 a Consiliului Judeţului
Galaţi, şi funcţionează în baza licenţierii, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 25 / 2004
pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu
dizabilităţi.
Art. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului are în vedere Regulamentul de
organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale DGASPC Galaţi, aprobate de
Consiliul Judeţului Galaţi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Art. 3. Atribuirea sau schimbarea de denumire a centrului se face prin hotărâre a Consiliului
Judeţului Galaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) deschiderea către comunitate;
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate
a unui personal mixt si deschiderea centrului către comunitate;
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) respectarea demnităţii copilului;
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi
de gradul sau de maturitate;
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi
cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
i) menţinerea împreuna a fraţilor;
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont
de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor
părinteşti;
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
q) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.
Art. 5. Serviciile sociale furnizate de centru sunt în conformitate cu:
 Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului
 Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 Legea asistenţei sociale
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 Legislaţia privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Standardele minime obligatorii privind serviciile de zi pentru copii
 Alte norme şi reglementări naţionale şi internaţionale din domeniu.
Art. 6. Centrul are următoarele atribuţii:
- asigură hrana, şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei copiilor care beneficiază de
acest tip de serviciu;
- acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat;
- asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si
supraveghere permanentă a beneficiarilor;
- asigură paza şi securitatea beneficiarilor
- asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
- asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;
- asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor
şi deprinderilor necesare integrării sociale;
- asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
- asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
- asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate,
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;
- asigură intervenţie de specialitate;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în PPI;
- urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială,
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând
completarea sau modificarea PPI sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;
- asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie,
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
- dezvoltă PPI a copilului în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte:
nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi
promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea
obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile
de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare şi modul de satisfacere a tuturor acestor
nevoi;
- oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi
alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
- asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată
contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate,
conform propriilor dorinţe.
- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau
integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
- în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
- încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate;
- asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai
apropiat de mediul familial;
- asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ,
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice,
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
- acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate.
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- sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate;
- asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
- asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice;
- asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
- promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare,
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
- informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
- asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
- asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial
vătămător;
- colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în
interiorul, cât şi în exteriorul său;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei generale.

CAPITOLUL II
BENEFICIARI
Art. 7. În centru pot fi primiţi copii cu deficiente neuromotorii , cu vârsta cuprinsă între 3 –
18 ani, care au nevoie de servicii de recuperare, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială
a judeţului Galaţi.
Art. 8. Accesul beneficiarilor în cadrul centrului se face în baza dispoziţiei Directorului
general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a
contractului de servicii.
Art. 9. (1) Centrul are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate
pentru beneficiarii rezidenţi:
- asistenţă medicală şi îngrijire,
- suport emoţional şi după caz, consiliere psihologică,
- educare,
- recuperare şi reabilitare, după caz,
- socializare şi petrecere a timpului liber,
- reintegrare familială şi comunitară.
(2) Serviciile sunt realizate în baza Planului personalizat de intervenţie (PPI) , care
este dezvoltat pentru următoarele aspecte:
a) nevoile de sănătate şi de promovare a sănătăţii
b) nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării
c) nevoile fizice şi emoţionale
d)nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare
potenţialului de dezvoltare a copilului
e) nevoile de petrecere a timpului liber
f) nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii,
familia lărgită, prietenii şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament
g) dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă
h) reintegrarea în familie
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(3) Planul personalizat de intervenţie (PPI) este elaborat de echipa pluridisciplinara
din centru împreună cu managerul de caz şi coordonat de managerul de caz din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art. 10. Beneficiarii serviciilor sociale oferite de centru au următoarele drepturi:
 copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală şi socială;
 copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie
de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se
găseşte;
 copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale;
 copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă;
 copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi
familiale;
 copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale;
 copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept;
 copilul are dreptul la libertate de exprimare;
 copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
 copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi
libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege;
 copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul
la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la
practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu
alţi membri ai comunităţii din care face parte;
 copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante;
 copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;
 copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi să participe în mod
liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi
sportive ale comunităţii;
 copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale
fundamentale, iar daca starea de sănătate nu-I permite, sesizările pot fi depuse de
familie sau persoane apropiate;
 copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de
exercitare a acestora.
Art. 11. Beneficiarii din centru au următoarele obligaţii:
 să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi
revizuirea planului personalizat de intervenţie;
 să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul Planului de Recuperare/ Servicii şi
a planului personalizat de intervenţie ;
 să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament,
program zilnic etc.);
 să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru;
 să nu părăsească incinta centrului fără învoire;
 să participe la activităţile organizate în centru;
 să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii;
 să respecte intimitatea celorlalţi;
 să participe la activităţi de consiliere în grup;
 să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi);
 să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe
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ceilalţi copii/ adulţi;
 să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la
securitatea muncii;
 să respecte proprietatea celorlalţi.
CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI
Art. 12. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are obligaţia să
asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.
Art. 13. Structura personalului centrului este formată din categoriile de personal prevăzute şi
aprobate în statele de funcţii.
Art. 14. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama
şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţului Galaţi, la propunerea Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Art. 15. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt
asigurate de către un şef de complex asimilat sefului de serviciu, care realizează şi
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi.
(2) În situaţia în care şeful de complex este temporar indisponibil atribuţiile acestuia
sunt preluate de către un alt angajat desemnat de către acesta, cu aprobarea directorului de
resort si a directorului general.
(3) Ocuparea postului de şef de complex se face prin concurs sau, după caz, prin
examen, în condiţiile legii.
Art. 16. (1) Şeful de complex asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare
şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(2) Şeful de complex îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
b) asigură, în cadrul serviciului, promovarea principiilor şi normelor prevăzute de legislaţia
vigoare cu privire la drepturile copilului; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi
este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor copilului în cadrul serviciului pe care îl
conduce;
c) se asigură că întregul personal este calificat şi pregătit corespunzător, conştient de
responsabilităţile care îi revin prin fişa postului şi capabil să lucreze în echipă;
d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi
dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea
acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul
centrului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a
regulamentului de organizare si funcţionare;
g). colaborează cu Departamentele de asistenţă socială din subordinea DGASPC Galaţi ;
h) elaborează, în colaborare cu personalul de specialitate din subordine, proiectul instituţional
al centrului;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod
expres, de către conducerea Direcţiei.
Art. 17. Şeful complexului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune
întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea
unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. El asigură coerenţa
practicilor şi a acţiunilor din unitate în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acesteia.
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Art. 18. Raporturile şefului de complex cu conducerea Direcţiei generale sunt reglate de
principiile subordonării ierarhice.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Cheltuielile necesare pentru susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul centrului se
finanţează din următoarele surse:
 bugetul de stat;
 bugetul Consiliului Judeţului Galaţi, prin D.G.A.S.P.C. Galaţi;
 donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură,
permise de lege;
 fonduri externe nerambursabile şi rambursabile;
 din alte venituri, în condiţiile legii.
Art. 20. (1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr.
53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte
normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă
nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) În activitatea centrului sunt implicaţi, în funcţie de nevoile beneficiarilor şi de
prevederile legale angajaţii centrului, specialişti din alte structuri funcţionale, alţi specialişti
colaboratori, voluntari.
(4) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului
contractual din sectorul bugetar.
Art. 21. (1) Detalierea atribuţiile şi responsabilităţile centrului vor fi stabilite prin Regulamentul
de ordine interioară.
(2) Atribuţiile şefului de complex şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa
postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(3) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile
cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile
stabilite prin fişa postului.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru
exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de lege
şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
Art. 22. În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară,
respectiv o faptă în legătură cu munca şi care consta într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu
vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului de ordine
interioară al centrului, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale
conducătorilor ierarhici, DGASPC are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor Codului Muncii,
cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
Art. 23. (1) Prezentul regulament este armonizat în baza prevederilor regulamentului cadru
specific fiecărui tip de centru.
(2) Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare care
reglementează acest domeniu de activitate, procedurile,instrucţiuni, metodologiile şi
instrumentele de lucru de la nivelul Direcţiei.
Art. 24. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în
situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor
legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi
de a-l aplica întocmai.

HOTĂRÂREA NR.
din 131 din 29 octombrie 2015
privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2015
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.235/26.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2015:
Direcţia Arhitect şef adresa nr. 7113/08.10.2015;
Serviciul de licitaţii, monitorizare, servicii comunitare de utilitate publică cu adresa nr.
5572/01.10.2015;
Spitalul clinic judeţean de urgenţă Sfântul Apostol Andrei cu adresa nr. 19445/02.10.2015
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr.7519/02.10.2015;
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Galaţi cu adresa nr.
39902/01.10.2015 înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr.7461/01.10.2015;
Având în vedere adresa Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi nr.2433/02.10.2015
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi nr. 7113/02.10.2015;
Având în vedere adresa Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi
Privat nr.2949/20.10.2015, înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi sub nr.8113/22.10.2015;
Având în vedere prevederile art. VI, punctul 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr.41/2015 privind
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri
bugetare;
Având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din
Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2015 şi estimările pe
anii 2016 - 2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local pe anul
2015, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016 - 2018, conform anexei nr. 3 la
prezenta hotărâre.
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Art.4. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, conform anexei
nr. 4 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr.11 din 12
februarie 2015 pentru Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat în
sensul suplimentării organigramei cu 5 posturi noi după cum urmează:
- 1 post administrator şi 2 posturi de muncitor calificat (un paznic şi un îngrijitor) pentru
asigurarea funcţionării proiectului „Amenajare baza de agrement cu specific pescăresc la Balta
Zătun, municipiul Galaţi”
- 2 posturi de inspector/inspector de specialitate pentru a asigura funcţionarea punctului de
informare – vizitare din cadrul proiectului „Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele,
judeţul Galaţi”;
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Galaţi şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului
Galaţi.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢULUI GALATI,
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa

Contrasemneazǎ pentru legalitate
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Paul Puşcaş

Director executiv adj./
Chirnoagă Carmen

Apostol Corina
1 ex.
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ANEXA 1
BUGETUL LOCAL AL JUDEŢULUI GALAŢI PE ANUL 2015
SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016 - 2018

- mii lei BUGET

DENUMIRE INDICATORI

1

ESTIMÃRI

2015

TOTAL

Din care
credite bug.
destinate
stingerii
plãtilor
restante
4

COD

2016

2017

2018

2

3

5

6

7

TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
I.VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0001
4802
0002
0003
0004

211,751
81,315
144,841
143,740
78,936

0
0
0
0
0

187,879
83,739
147,498
146,963
81,251

190,954
86,263
150,523
149,948
83,664

193,674
88,434
153,193
152,578
85,719

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE

0006

78,936

0

81,251

83,664

85,719

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit

0402
040201

78,936
46,396

0

81,251
48,711

83,664
51,124

85,719
53,179

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale

040204

32,540

32,540

32,540

32,540

0010
1102

64,804
63,604

0
0

65,712
63,759

66,284
64,260

66,859
64,759

110201

54,860

0

53,878

54,260

54,652

965
11,700
11,836
5,391

965
11,700
12,945
5,399

965
11,700
13,269
5,406

110205
110206

993
11,700
15,455
4,583
1,149
15,826
5,154
4,000
4,744

15,826
5,154
5,137
4,744

15,826
5,154
5,256
4,744

15,826
5,154
5,363
4,744

1602

1,200

1,953

2,024

2,100

-Impozit pe mijloacele de transport
-Taxe si tarife pt.elib.de licente si autorizatii de functionare
C. VENITURI NEFISCALE
C 1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
-Venituri din concesiuni si inchirieri
C 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din prestari de servicii si alte activitati

160202
160203
0012
0013
3002
300205
0014
3302

1,000
200
1,101
400
400
400
701
1

1,338
615
535
400
400
400
135
5

1,399
625
575
430
430
430
145
5

1,465
635
615
460
460
460
155
5

-Contributia lunara a parintilor pt. intretinerea copiilor in unitatile de
protectie sociala

330227

1

5

5

5

3602
360250
3702
370201

688
688
12
12
12

130
130
0
0

140
140
0
0

150
150
0
0

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local

370203

-20,768

-20,945

-20,975

-20,833

Varsaminte din sectiunea de functionare
II.VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri

370204
0015
3902

20,768
90
90

20,945
0
0

20,975
0
0

20,833
0
0

A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt.descentralizate la nivelul
judetelor
- Servicii comunitare de evidenta a persoanelor
- Invatamant primar si gimnazial
-Invatamant special + C.J.R.A.E.
-Culte religioase
- Sustinerea programului de fructe in scoli
-Sustinerea sistemului de protectie a copilului
-Centre de asistenta sociala a persoanelor cu handicap
Sume defalcate din TVA pentru drumuri
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati

Diverse venituri
-Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Donatii si sponsorizari
1.Biblioteca "V.A.Urechia"

0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
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2

-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului
sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

3

4

5

6

7

90

IV.SUBVENTII

0017

53,724

0

40,381

40,431

40,481

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0018

53,724

0

40,381

40,431

40,481

Subventii de la bugetul de stat

4202

53,724

0

40,381

40,431

40,481

420220

6,081

0

0

0

0

-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
-Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

45,879

38,706

38,706

38,706

-Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale

420235

580

700

750

800

-Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA
implementate de APIA

420242

73
975

975

975

0
0

0
0

0
0

-Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
-Fondul European de Dezvoltare Regionala
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
1.E. GALATI
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
2. SERVICII PUBLICE
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
5. E-ADMINISTRATIE
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
6. BIODIVERSITATE
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
-Fondul Social European
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
TOTAL CHELTUIELI
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul V Fonduri de rezerva
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice

420244

1,111

01
10
20
50
5004
51
51.01
51.01.01

13,096
12,004
12,004
4,221
4,221
3,810
3,810
3,638
3,638
335
335
1,092
1,092
1,092
231,751
231,751
214,075
47,120
22,371
1,760
1,760
43,047
25,690
15,198

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru
acordarea unor ajutoare catre unitatile adm.-terit. In situatii de extrema
dificultate

51.01.24

40

0

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
sociala si medico-sociale

51.01.39

3,042

0

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente
din domeniul sanatatii

51.01.46

4,599

0

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pt.finantarea camerelor agricole

51.01.49

1,111

0

X

X

X

Transferuri din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special
organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa

51.01.60

1,700

0

51.02

17,357

0

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii

51.02.28

12,969

0

X

X

X

Alte transferuri de capital catre instututii publice
Titlul VII Alte transferuri
A.Transferuri interne
Programe de dezvoltare
Alte transferuri curente interne
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezv. intercomunitara
B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale

51.02.29
55
55.01
55.01.13
55.01.18
55.01.42
55.02
55.02.01

4,388
11,995
11,845
550
11,195
100
150
150

0
0
0
0
0
0
0
0

X
5,000
X
X
X
X
X
X

X
5,000
X
X
X
X
X
X

X
5,000
X
X
X
X
X
X

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare

56

24,352

0

13,970

14,230

14,305

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

56.01

23,156

0

X

X

Transferuri de capital

4502
450201
45020101
45020101
45020101
45020101
45020101
450202
45020202
45020202
4902

0
0
0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
X
X
179,468
179,468
172,493
46,073
25,526
0
X
27,190
X
X

0
X
X
181,577
181,577
174,832
46,398
26,584
0
X
27,599
X
X

0
X
X
184,292
184,292
177,764
47,881
27,639
0
X
28,190
X
X

0
X
X

X
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3

4

Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
Contributii la salarizarea personalului neclerical
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
I.AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Autoritati executive
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente

56.01.01
56.01.02
56.01.03
56.02
56.02.01
56.02.02
57
5702
57.02.01
57.02.02
59
59.01
59.15
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
5102
51020103
01
10
20
51
51.01

2,830
12,004
8,322
1,196
104
1,092
58,662
58,662
43,694
14,968
4,768
28
4,740
17,676
17,676
17,676
13,622
29
4,025
36,469
36,469
34,921
5,760
6,690
40
40

Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru
acordarea unor ajutoare catre unitatile adm.-terit. In situatii de extrema
dificultate

51.01.24

40

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
1.Servicii publice electronice pentru o administratie eficienta in judetul Galati
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
2.Administratie ptr.cetateni- Servicii eficiente si de calitate
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
3. E-GALATI
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul V Fonduri de rezerva
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Titlul V Fonduri de rezerva
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

X

X

13,970

14,230

14,305

1,000
1,000
X
X
5,465
5,465
5,465
0
X
5,465
X
X
X
X
500
500
X
965

1,000
1,000
X
X
5,465
5,465
5,465
0
X
5,465
X
X
X
X
500
500
X
965

1,000
1,000
X
X
5,665
5,665
5,665
0
X
5,665
X
X
X
X
500
500
X
965

22,431

0

56.01

22,431
6,185
945
4,044
1,196
8,402
842
3,282
4,278
7,844
996
4,262
2,586
1,548
1,548
1,548
1,548
7,268
7,268
7,268
1,760
1,760
5,508
3,668
3,668
1,840
1,840
1,760
1,760
1,760
1,013

0
0

56.01.01
56.01.02
56.01.03
56.01.01
56.01.02
56.01.03
70
71
71.01
71.01.30
5402
01
50
5004
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
540205
50
5004
540210

7

X
X
X
X
X
X
49,626
X
X
X
5,404
X
X
6,745
6,745
X
X
X
X
28,830
28,830
27,830
6,100
7,500

56

56.01.01
56.01.02
56.01.03

6

X
X
X
X
X
X
49,338
X
X
X
5,396
X
X
6,975
6,975
X
X
X
X
27,970
27,970
26,970
6,000
7,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X
X
X
X
X
X
49,338
X
X
X
5,411
X
X
6,528
6,528
X
X
X
X
29,505
29,505
28,505
6,200
8,000
X
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CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
IV.APARARE
Aparare nationala
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
V.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Protectie civila si protectia contra incendiilor
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
VI.INVATAMANT
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Transferuri curente

2
01
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
540250
01
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
6002
600202
01
20
70
71
71.01
71.01.02
71.01.30
6102
610205
01
20
70
71
71.01
71.01.30
6502

3

01
10
20
51
51.01

1,013
1,013
993
993
20
20
4,495
4,495
4,495
2,675
2,675
1,820
1,820
415
415
389
389
26
26
26
11
15
900
900
700
700
200
200
200
200
31,398
31,398
30,803
13,600
2,609
1,700
1,700

Transferuri din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special
organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa

51.01.60

1,700

Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Invatamant prescolar si primar
CHELTUIELI CURENTE
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Invatamant prescolar
CHELTUIELI CURENTE
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Invatamant primar
CHELTUIELI CURENTE

57
5702
57.02.01
57.02.02
59
59.01
70
71
71.01
71.01.30
650203
01
57
5702
57.02.02
65020301
01
57
5702
57.02.02
65020302
01

12,866
12,866
6
12,860
28
28
595
595
595
595
7,569
7,569
7,569
7,569
7,569
1,689
1,689
1,689
1,689
1,689
5,880
5,880

4

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6

7

965
965
X
X
X
X
4,000
4,000
4,000
X
X
X
X
450
450
450
450
0

965
965
X
X
X
X
4,000
4,000
4,000
X
X
X
X
500
500
500
500
0

965
965
X
X
X
X
4,200
4,200
4,200
X
X
X
X
550
550
550
550
0

X
X
X
650
650
650
650
0

X
X
X
700
700
700
700
0

X
X
X
750
750
750
750
0

X
X
26,824
26,824
26,824
12,947
2,324

X
X
27,235
27,235
27,235
13,012
2,382

X
X
28,245
28,245
28,245
14,255
2,437

11,548
X
X
X
5
X
0
0
X
X
7,234
7,234
7,234
X
X
2,112
2,112
2,112
X
X
5,122
5,122

11,836
X
X
X
5
X
0
0
X
X
7,234
7,234
7,234
X
X
2,112
2,112
2,112
X
X
5,122
5,122

11,548
X
X
X
5
X
0
0
X
X
7,234
7,234
7,234
X
X
2,112
2,112
2,112
X
X
5,122
5,122
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Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
CHELTUIELI CURENTE
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Invatamant nedefinibil prin nivel
Invatamant special
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Transferuri curente
Transfer pentru clasele de invatamant special
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
2.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
3.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
4.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
5.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Paunescu" Tecuci
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal

2
57
5702
57.02.02
650204
65020401
01
57
5702
57.02.02
650207
65020704
01
10
20
51
51.01
51.01.60
57
5702
57.02.01
57.02.02
59
59.01
70
71
71.01
71.01.30
01
10
20
57
5702
57.02.01
57.02.02
59
59.01
01
10
20
59
59.01
70
71
71.01
71.01.30
01
10
20
59
59.01
70
71
71.01
71.01.30
01
10

3
5,880
5,880
5,880
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
18,489
18,489
18,489
17,894
13,600
2,549
1,700
1,700
1,700
17
17
6
11
28
28
595
595
595
595
3,944
3,944
3,282
644
17
17
6
11
1
1
4,540
4,000
3,340
640
20
20
540
540
540
540
3,762
3,747
2,758
982
7
7
15
15
15
15
1,420
1,400
1,250

4

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6

5,122
X
X
4,254
4,254
4,254
4,254
X
X
12,776
12,776
12,500
12,500
10,271
2,224

0
X
X
X

7

5,122
X
X
4,254
4,254
4,254
4,254
X
X
12,987
12,987
12,699
12,699
10,412
2,282

0
X
X
X

5
X

5,122
X
X
4,254
4,254
4,254
4,254
X
X
13,797
13,797
13,484
13,484
11,142
2,337

0
X
X
X

5
X

5
X

0
0

0
0

0
0

X
X
3,681
3,681
3,280
400
0
X
X
X
1
X
3,300
3,300
2,700
324

X
X
3,681
3,681
3,280
400
0
X
X
X
1
X
3,452
3,452
2,832
332

X
X
4,001
4,001
3,600
400
0
X
X
X
1
X
3,492
3,492
2,842
337

0

0

0

X
X
4,595
4,595
3,191
1,400
4
X
0

X
X
4,554
4,554
3,100
1,450
4
X
0

X
X
4,904
4,904
3,400
1,500
4
X
0

X
X
1,200
1,200
1,100

X
X
1,300
1,300
1,200

X
X
1,400
1,400
1,300
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Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Centrul Judetean de Asistenta Educationala
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii/introdus rand capital
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Transferuri pentru invatamantul special
Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special
organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masa
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul IX Asistenta Sociala
VII.SANATATE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente

2
20
70
71
71.01
71.01.30

3

4

5

51
51.01

150
20
20
20
20
3,123
3,103
2,970
133
20
20
20
20
1,700
1,700
1,700

51.01.60

1,700

0

650250
01
20
57
6602

60
60
60
0
18,148
18,148
18,148
18,148
5,179

0
0

01
10
20
70
71
71.01
71.01.30

01
51
51.01

0
0
0

100
0
X
X

6
100
0
X
X

7
100
0
X
X

0
0

0
0
0
0
0
0

2,560
2,560
100
60
7,400
7,400
7,400
7,400
X

2,760
2,760
100
60
7,450
7,450
7,450
7,450
X

2,960
2,960
100
60
7,500
7,500
7,500
7,500
X

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
sociala si medico-sociale

51.01.39

580

0

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente
din domeniul sanatatii

51.01.46

4,599

0

X

X

X

Transferuri de capital

51.02

12,969

0

X

X

X

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii

51.02.28

12,969

0

X

X

X

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente

660206
66020601
01
51
51.01

18,148
17,568
17,568
17,568
4,599

0
0
0
0
0

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente
din domeniul sanatatii

51.01.46

4,599

0

X

X

X

51.02

12,969

0

X

X

X

51.02.28

12,969

0

X

X

X

01
51
51.01

14,192
14,192
14,192
3,390

0
0
0
0

51.01.46

3,390

51.02

10,802

51.02.28

10,802

Transferuri de capital
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii
1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente
din domeniul sanatatii
Transferuri de capital
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente
din domeniul sanatatii
Transferuri de capital
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii

01
51
51.01

447
447
447
200

51.01.46

200

51.02

247

51.02.28

247

0

0
0
0
0

0

7,400
6,700
6,700
6,700
X

5,100
5,100
5,100
X

7,450
6,700
6,700
6,700
X

5,100
5,100
5,100
X

7,500
6,700
6,700
6,700
X

5,100
5,100
5,100
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

550
550
550
X

550
550
550
X

550
550
550
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.Spitalul de Pneumoftiziologie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente
din domeniul sanatatii
Transferuri de capital

2
01
51
51.01
51.01.46

3

4

2,289
2,289
2,289
609
609

51.02

1,680

51.02.28

1,680

51
51.01
51.01.46
51.02

640
640
400
400
240

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii

51.02.28

240

Unitati medico-sociale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente

66020603
01
51
51.01

580
580
580
580

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
sociala si medico-sociale

51.01.39

580

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii
4.Spitalul TG.Bujor
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Actiuni de sanatate
Transferuri de capital

VIII.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
Titlul X Alte cheltuieli
Contributii la salarizarea personalului neclerical
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Servicii culturale
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii

6702
01
10
20
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
56
56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03
59
59.15
70
71
71.01
71.01.30
670203
01
10
20
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
70
71
71.01
71.01.30
67020302
01
10
20

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

5

6

7

800
800
800
X

800
800
800
X

800
800
800
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

250
250
X
X
X

250
250
X
X
X

250
250
X
X
X

X

X

X

700
700
700
X

750
750
750
X

800
800
800
X

X

X

X

23,169
23,169
22,999
2,300
1,736
13,498
11,530
11,530
1,968
1,968

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,291
20,291
20,241
2,400
1,700
10,750
X
X
X
X

20,849
20,849
20,799
2,500
1,800
11,100
X
X
X
X

21,406
21,406
21,356
2,600
1,900
11,450
X
X
X
X

725

0

0

0

0

725
47
416
262
4,740
4,740
170
170
170
170
17,704
17,704
17,534
2,300
1,736
13,498
11,530
11,530
1,968
1,968
170
170
170
170
4,206
4,036
2,300
1,736

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X
X
X
X
5,391
X
50
50
X
X
14,900
14,900
14,850
2,400
1,700
10,750
X
X
X
X
50
50
X
X
4,150
4,100
2,400
1,700

X
X
X
X
5,399
X
50
50
X
X
15,450
15,450
15,400
2,500
1,800
11,100
X
X
X
X
50
50
X
X
4,350
4,300
2,500
1,800

X
X
X
X
5,406
X
50
50
X
X
16,000
16,000
15,950
2,600
1,900
11,450
X
X
X
X
50
50
X
X
4,550
4,500
2,600
1,900

HOTĂRÂREA NR . 131 din 29 octombrie 2015
Pag. nr.10
1
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)
Muzee
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
1.Muzeul de Arta
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
2.Muzeul de Istorie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
3.Complexul Muzeal de St.Naturii
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Alte servicii culturale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
1.Centrul Cultural "Dunarea de Jos"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Servicii recreative si sportive
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
agrement
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala

2
70
71
71.01
71.01.30
67020303
01
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29

3

4

5
0
0
0

01

170
170
170
170
10,403
10,403
8,710
8,710
8,710
1,693
1,693
992
992
992
985
985
7
7
2,610
2,610
2,610
1,953
1,953
657
657
6,801
6,801
6,801
5,772
5,772
1,029
1,029
3,095
3,095
3,095
2,820
2,820
275
275
3,095
3,095
3,095
2,820
2,820
275
275
725
725
725

56

6

7

50
50

50
50

50
50

0
0
0

X
X
7,900
7,900
7,900
X
X
X
X
1,200
1,200
1,200
X
X
X
X
1,600
1,600
1,600
X
X
X
X
5,100
5,100
5,100
X
X
X
X
2,850
2,850
2,850
X
X
X
X
2,850
2,850
2,850
X
X
X
X
0
0
0

X
X
8,200
8,200
8,200
X
X
X
X
1,300
1,300
1,300
X
X
X
X
1,700
1,700
1,700
X
X
X
X
5,200
5,200
5,200
X
X
X
X
2,900
2,900
2,900
X
X
X
X
2,900
2,900
2,900
X
X
X
X
0
0
0

X
X
8,500
8,500
8,500
X
X
X
X
1,400
1,400
1,400
X
X
X
X
1,800
1,800
1,800
X
X
X
X
5,300
5,300
5,300
X
X
X
X
2,950
2,950
2,950
X
X
X
X
2,950
2,950
2,950
X
X
X
X
0
0
0

725

0

0

0

0

56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03

725
47
416
262

0
0
0
0

67020503

725

0

0

0

0

01

725

0

0

0

0

56

725

0

0

0

0

56.01
56.01.01

725
47

0
0

01
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
01
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
01
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
67020330
01
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
01
51
51.01
51.01.01
51.02
51.02.29
670205

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
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1
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
1. Conservarea biodiversitatii in Padurea Garboavele
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
Servicii religioase
Titlul IX Alte cheltuieli
Contributii la salarizarea personalului neclerical
IX.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
sociala si medico-sociale
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de invaliditate
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Asistenta sociala pentru familie si copii
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe

2
56.01.02
56.01.03

3

4

01

416
262
725
725

56

725

56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03
670206
59
59.15
6802

5

6

7

0
0

X
X

X
X

X
X

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,391
5,391
X
79,218
79,218
78,518
24,726
13,402
2,600
X

5,399
5,399
X
79,218
79,218
78,878
24,786
13,702
2,600
X

01
10
20
51
51.01

725
47
416
262
4,740
4,740
4,740
86,150
86,150
85,725
25,460
10,231
3,042
2,462

51.01.39

2,462

0

X

X

X

51.02
51.02.29

580
580

0
0

X
X

X
X

X
X

56

1,196

0

56.02
56.02.01
56.02.02
57
5702
57.02.01
57.02.02
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
680205
68020502
01
10
20
57
5702
57.02.01
57.02.02
680206
01
10
20
57
5702
57.02.01
57.02.02
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30

1,196
104
1,092
45,796
45,796
43,688
2,108
425
425
425
329
18
78
51,853
51,853
51,853
3,707
3,020
45,126
45,126
43,268
1,858
30,059
29,634
21,753
7,211
670
670
420
250
425
425
425
329
18
78

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37,790
X
X
X
700
700
X
X
X
X
43,278
43,278
43,278
2,286
4,002
36,990
X
X
X
33,340
32,640
22,440
9,400
800
X
X
X
700
700
X
X
X
X

37,790
X
X
X
340
340
X
X
X
X
43,278
43,278
43,278
2,286
4,002
36,990
X
X
X
33,340
33,000
22,500
9,700
800
X
X
X
340
340
X
X
X
X

0
0

0
0

0
0

0
0
0

5,406
5,406
X
79,218
79,218
79,218
24,826
14,002
2,600
X

37,790
X
X
X
0
0
X
X
X
X
43,278
43,278
43,278
2,286
4,002
36,990
X
X
X
33,340
33,340
22,540
10,000
800
X
X
X
0
X
X
X
X

HOTĂRÂREA NR . 131 din 29 octombrie 2015
Pag. nr.12
1

2

3

Unitati de asistenta medico-sociale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente

680212
01
51
51.01

3,042
3,042
3,042
2,462

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta
sociala si medico-sociale

51.01.39

2,462

Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei

51.02
51.02.29
680250

580
580
1,196

56

1,196

56.02
56.02.01
56.02.02
7402
740203
01
20
70
71
71.01
71.01.30
8002
800201
80020110
01
55
55.01
55.01.13
55.01.42
55.02
55.02.01
8302
830203
83020307
01
51
51.01
51.01.49
8402
840203
84020301
01
55
55.01
55.01.18
70
71
71.01
71.01.01
71.01.30

1,196
104
1,092
516
516
16
16
500
500
500
500
800
800
800
800
800
650
550
100
150
150
1,111
1,111
1,111
1,111
1,111
1,111
1,111
25,407
25,407
25,407
11,195
11,195
11,195
11,195
14,212
14,212
14,212
13,293
919

9902

-20,000

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantare nationala
Finantare de la UE
X.PROTECTIA MEDIULUI
Reducerea si controlul poluarii
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
XI.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
Actiuni generale economice si comerciale
Programe de dezvoltare regionala si sociala
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VII Alte transferuri
A.Transferuri interne
Programe de dezvoltare
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezv. intercomunitara
B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
XII.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE
Agricultura
Camere agricole
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pt.finantarea camerelor agricole
XII.TRANSPORTURI
Transport rutier
Drumuri si poduri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VII Alte transferuri
A.Transferuri interne
Alte transferuri curente interne
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
DEFICIT*
*Deficitul se finanteaza din excedentul anilor precedenti

4

5
0
0
0
0

0

6

2,600
2,600
2,600
X

7

2,600
2,600
2,600
X

2,600
2,600
2,600
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

X
X
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
X
X
X
X
X
975
975
975
975
975
X
X
8,225
8,225
8,225
3,000
3,000
X
X
5,225
5,225
X
X
X

X
X
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
X
X
X
X
X
975
975
975
975
975
X
X
8,355
8,355
8,355
3,000
3,000
X
X
5,355
5,355
X
X
X

X
X
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
X
X
X
X
X
975
975
975
975
975
X
X
8,478
8,478
8,478
3,000
3,000
X
X
5,478
5,478
X
X
X

8,411

9,377

9,382

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

- mii lei BUGET
DENUMIRE INDICATORI

Din care credite
bug. destinate
stingerii plãtilor
restante

COD
TOTAL

1
TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
I.VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale
A 4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA pt. finantarea chelt.descentralizate la nivelul judetelor
- Servicii comunitare de evidenta a persoanelor
- Invatamant primar si gimnazial
-Invatamant special + C.J.R.A.E.
-Culte religioase
- Sustinerea programului de fructe in scoli
-Sustinerea sistemului de protectie a copilului
-Centre de asistenta sociala a persoanelor cu handicap
Sume defalcate din TVA pentru drumuri
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea
de activitati
-Impozit pe mijloacele de transport
-Taxe si tarife pt.elib.de licente si autorizatii de functionare
C. VENITURI NEFISCALE
C 1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
-Venituri din concesiuni si inchirieri
C 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
-Contributia lunara a parintilor pt. intretinerea copiilor in unitatile de protectie
sociala
Diverse venituri
-Alte venituri
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat
-Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
-Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medicosociale
-Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

2015

2
0001
4802
0002
0003
0004

3
171,716
81,225
124,073
143,740
78,936

4

0006

78,936

0

0402
040201

78,936
46,396

0
0

040204

32,540

0

0010
1102
110201

110205
110206

64,804
63,604
54,860
993
11,700
15,455
4,583
1,149
15,826
5,154
4,000
4,744

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1602

1,200

0

160202
160203
0012
0013
3002
300205
0014
3302

1,000
200
-19,667
400
400
400
-20,067
1

0
0
0
0
0
0
0
0

330227

1

0

3602
360250
3702

688
688
-20,756

0
0
0

370203

-20,768

0

0017
0018
4202
420221

47,643
47,643
47,643
45,879

0
0
0
0

420235

580

0

420244

1,111

0

0
0
0
0
0
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1
TOTAL CHELTUIELI
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul V Fonduri de rezerva
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor
ajutoare catre unitatile adm.-terit. In situatii de extrema dificultate
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si
medico-sociale
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
Transferuri din bugetele locale pt.finantarea camerelor agricole
Transferuri din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul
unitatilor de invatamant de masa

Titlul VII Alte transferuri
A.Transferuri interne
Alte transferuri curente interne
B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
Contributii la salarizarea personalului neclerical
I.AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Autoritati executive
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor
ajutoare catre unitatile adm.-terit. In situatii de extrema dificultate
II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul V Fonduri de rezerva
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Titlul V Fonduri de rezerva
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE

2
4902
01
10
20
50
5004
51
51.01
51.01.01

3
171,716
171,716
171,716
47,120
22,371
1,760
1,760
25,690
25,690
15,198

51.01.24

40

0

51.01.39

3,042

0

51.01.46

4,599

0

51.01.49

1,111

0

51.01.60

1,700

0

55
55.01
55.01.18
55.02
55.02.01
57
5702
57.02.01
57.02.02
59
59.01
59.15
5102
51020103
01
10
20
51
51.01

11,345
11,195
11,195
150
150
58,662
58,662
43,694
14,968
4,768
28
4,740
12,490
12,490
12,490
5,760
6,690
40
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51.01.24

40

0

5,428
5,428
5,428
1,760
1,760
3,668
3,668
3,668
1,760
1,760
1,760
993
993
993
993
993
2,675
2,675

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5402
01
50
5004
51
51.01
51.01.01
540205
50
5004
540210
01
51
51.01
51.01.01
540250
01

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
IV.APARARE
Aparare nationala
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
V.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Protectie civila si protectia contra incendiilor
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
VI.INVATAMANT
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul
unitatilor de invatamant de masa

Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
Invatamant prescolar si primar
CHELTUIELI CURENTE
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Invatamant prescolar
CHELTUIELI CURENTE
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Invatamant primar
CHELTUIELI CURENTE
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Invatamant secundar
Invatamant secundar inferior
CHELTUIELI CURENTE
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
Invatamant nedefinibil prin nivel
Invatamant special
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice
Transferuri curente
Transfer pentru clasele de invatamant special

Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale

2
51
51.01
51.01.01
6002
600202
01
20
6102
610205
01
20
6502
01
10
20
51
51.01
51.01.60

57
5702
57.02.01
57.02.02
59
59.01
650203
01
57
5702
57.02.02
65020301
01
57
5702
57.02.02
65020302
01
57
5702
57.02.02
650204
65020401
01
57
5702
57.02.02
650207
65020704
01
10
20
51
51.01
51.01.60

57
5702

3

4

2,675
2,675
2,675
389
389
389
389
700
700
700
700
30,803
30,803
30,803
13,600
2,609
1,700
1,700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,700

0

12,866
12,866
6
12,860
28
28
7,569
7,569
7,569
7,569
7,569
1,689
1,689
1,689
1,689
1,689
5,880
5,880
5,880
5,880
5,880
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
5,280
17,894
17,894
16,194
16,194
13,600
2,549
1,700
1,700
1,700
17
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
2.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
3.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
4.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
5.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Paunescu" Tecuci
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Centrul Judetean de Asistenta Educationala
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii

2
57.02.01
57.02.02
59
59.01

Transferuri curente
Transferuri din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul
unitatilor de invatamant de masa

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
VII.SANATATE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si
medico-sociale
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Actiuni de sanatate

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51.01

6
11
28
28
3,944
3,944
3,282
644
17
17
6
11
1
1
4,000
4,000
3,340
640
20
20
3,747
3,747
2,758
982
7
7
1,400
1,400
1,250
150
3,103
3,103
2,970
133
1,700
1,700
1,700

51.01.60

1,700

0

650250
01
20
6602

60
60
60
5,179
5,179
5,179
5,179
5,179

0
0
0
0
0
0
0
0

51.01.39

580

0

51.01.46

4,599

0

660206
66020601
01
51
51.01
51.01.03

5,179
4,599
4,599
4,599
4,599

0
0
0
0
0
0

01
10
20
57
5702
57.02.01
57.02.02
59
59.01
01
10
20
59
59.01
01
10
20
59
59.01
01
10
20
01
10
20

Transferuri pentru invatamantul special
Tiltul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice

3

51

01
51
51.01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
4.Spitalul Tg.Bujor
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Actiuni de sanatate
Unitati medico-sociale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si
medico-sociale
VIII.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Titlul X Alte cheltuieli
Contributii la salarizarea personalului neclerical
Servicii culturale
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Muzee
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
1.Muzeul de Arta

2

3

4

51.01.46

4,599

0

01
51
51.01

3,390
3,390
3,390
3,390

0
0
0
0

51.01.46

3,390

0

01
51
51.01

200
200
200
200

0
0
0
0

51.01.46

200

0

01
51
51.01

609
609
609
609

0
0
0
0

51.01.46

609

0

51
51.01
51.01.46
66020603
01
51
51.01

400
400
400
400
580
580
580
580

0
0
0
0
0
0
0
0

51.01.39

580

0

20,306
20,306
20,306
2,300
1,736
11,530
11,530
11,530
4,740
4,740
15,566
15,566
15,566
2,300
1,736
11,530
11,530
11,530
4,036
4,036
2,300
1,736
8,710
8,710
8,710
8,710
8,710
985

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6702
01
10
20
51
51.01
51.01.01
59
59.15
670203
01
10
20
51
51.01
51.01.01
67020302
01
10
20
67020303
01
51
51.01
51.01.01
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CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
2.Muzeul de Istorie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
3.Complexul Muzeal de St.Naturii
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Alte servicii culturale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
1.Centrul Cultural "Dunarea de Jos"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri catre institutii publice
Servicii religioase
Titlul IX Alte cheltuieli
Contributii la salarizarea personalului neclerical
IX.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si
medico-sociale
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati
Asistenta sociala in caz de invaliditate
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Asistenta sociala pentru familie si copii
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul IX Asistenta Sociala
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in numerar
Ajutoare sociale in natura
Unitati de asistenta medico-sociale

2
01
51
51.01
51.01.01

3

4

01
10
20
51
51.01

985
985
985
985
1,953
1,953
1,953
1,953
1,953
5,772
5,772
5,772
5,772
5,772
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
2,820
4,740
4,740
4,740
83,949
83,949
83,949
25,460
10,231
2,462
2,462

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51.01.39

2,462

0

57
5702
57.02.01
57.02.02
680205
68020502
01
10
20
57
5702
57.02.01
57.02.02
680206
01
10
20
57
5702
57.02.01
57.02.02
680212

45,796
45,796
43,688
2,108
51,853
51,853
51,853
3,707
3,020
45,126
45,126
43,268
1,858
29,634
29,634
21,753
7,211
670
670
420
250
2,462

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01
51
51.01
51.01.01
01
51
51.01
51.01.01
67020330
01
51
51.01
51.01.01
01
51
51.01
51.01.01
670206
59
59.15
6802

HOTĂRÂREA NR . 131 din 29 octombrie 2015
Pag. nr.19
1
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si
medico-sociale
X.PROTECTIA MEDIULUI
Reducerea si controlul poluarii
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
XI.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
Actiuni generale economice si comerciale
Programe de dezvoltare regionala si sociala
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VII Alte transferuri
B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
XII.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE
Agricultura
Camere agricole
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri curente
Transferuri din bugetele locale pt.finantarea camerelor agricole
XIII.TRANSPORTURI
Transport rutier
Drumuri si poduri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VII Alte transferuri
A.Transferuri interne
Alte transferuri curente interne
DEFICIT*
*Deficitul se finanteaza din excedentul anilor precedenti

2
01
51
51.01

3

4
2,462
2,462
2,462

0
0
0

51.01.39

2,462

0

7402
740203
01
20
8002
800201
80020110
01
55
55.02
55.02.01
8302
830203
83020307
01
51
51.01
51.01.49
8402
840203
84020301
01
55
55.01
55.01.18
9902

16
16
16
16
150
150
150
150
150
150
150
1,111
1,111
1,111
1,111
1,111
1,111
1,111
11,195
11,195
11,195
11,195
11,195
11,195
11,195
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- mii lei BUGET

DENUMIRE INDICATORI

Din care
credite bug.
destinate
stingerii
plãtilor
restante
4

COD
TOTAL

1
TOTAL VENITURI
VENITURI PROPRII
I.VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C 2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Varsaminte din sectiunea de functionare
II.VENITURI DIN CAPITAL
Venituri din valorificarea unor bunuri
-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al
unitatilor administrativ-teritoriale
IV.SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat
-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
-Fondul European de Dezvoltare Regionala
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
1.Modernizare, extindere si dotare Scoala Speciala "Emil Garleanu"
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
2.Salvati aria protejata Padurea Garboavele
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
5.E- ADMINISTRATIE
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
6. BIODIVERSITATE
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
-Fondul Social European
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
TOTAL CHELTUIELI
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Titlul VII Alte transferuri
A.Transferuri interne
Programe de dezvoltare
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezv. intercomunitara
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala

2
0001
4802
0002
0012
0014
3702
370204
0015
3902

2015

3
40,035
90
20,768
20,768
20,768
20,768
20,768
90
90

0
0
0
0
0
0
0
0
0

90

0

0017
0018
4202

6,081
6,081
6,081

0
0
0

420220

6,081

0

4502
450201
45020101

01
51
51.02

13,096
12,004
12,004
4,221
4,221
3,810
3,810
3,638
3,638
335
335
1,092
1,092
1,092
60,035
60,035
42,359
17,357
17,357

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
0
0
0
0
0

51.02.28

12,969

0

51.02.29
55
55.01
55.01.13
55.01.42

4,388
650
650
550
100

0
0
0
0
0

56

24,352

0

56.01
56.01.01

23,156
2,830

0
0

390207

45020101
45020101
45020101
45020101
450202
45020202
45020202
4902
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Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantare nationala
Finantare de la UE
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
I.AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Autoritati executive
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
1.Servicii publice electronice pentru o administratie eficienta in judetul Galati
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
2.Administratie ptr.cetateni- Servicii eficiente si de calitate
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
3.E.GALATI
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
IV.APARARE
Aparare nationala
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
V.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
Protectie civila si protectia contra incendiilor

2
56.01.02
56.01.03
56.02
56.02.01
56.02.02
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
5102
51020103
01

3

4
12,004
8,322
1,196
104
1,092
17,676
17,676
17,676
13,622
29
4,025
23,979
23,979
22,431

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56

22,431

0

56.01

22,431
6,185
945
4,044
1,196
8,402
842
3,282
4,278
7,844
996
4,262
2,586
1,548
1,548
1,548
1,548
1,840
1,840
1,840
1,840
1,840
1,840
20
20
20
20
20
1,820
1,820
1,820
1,820
1,820
26
26
26
26
26
11
15
200
200

0
0
0
0
0

56.01.01
56.01.02
56.01.03
56.01.01
56.01.02
56.01.03
56.01.01
56.01.02
56.01.03
70
71
71.01
71.01.30
5402
01
51
51.02
51.02.29
540210
01
51
51.02
51.02.29
540250
01
51
51.02
51.02.29
6002
600202
70
71
71.01
71.01.02
71.01.30
6102
610205

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
VI.INVATAMANT
Total titluri
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
Invatamant nedefinibil prin nivel
Invatamant special
Total titluri
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
1.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
2.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
3.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Paunescu" Tecuci
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
VII.SANATATE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Spitale generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital

2
70
71
71.01
71.01.30
6502

3

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01
51
51.02

200
200
200
200
595
595
595
595
595
0
595
595
595
595
595
595
595
0
595
540
540
540
540
540
15
15
15
15
0
15
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12,969
12,969
12,969
12,969
12,969

51.02.28

12,969

0

660206
66020601
01
51
51.02

12,969
12,969
12,969
12,969
12,969

0
0
0
0
0

51.02.28

12,969

0

01
51
51.02

10,802
10,802
10,802
10,802

0
0
0
0

70
71
71.01
71.01.01
71.01.30
650207
65020704
70
71
71.01
71.01.01
71.01.30
70
71
71.01
71.01.30
70
71
71.01
71.01.01
71.01.30
70
71
71.01
71.01.30
70
71
71.01
71.01.30
6602

0
0
0
0
0
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Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
4.Spitalul Tg.Bujor
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
VIII.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Servicii culturale
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)
Muzee
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
1.Muzeul de Arta
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
2.Muzeul de Istorie

2
51.02.28

3

4
10,802

0

01
51
51.02

247
247
247
247

0
0
0
0

51.02.28

247

0

01
51
51.02

1,680
1,680
1,680
1,680

0
0
0
0

51.02.28

1,680

0

240
240
240
240
2,863
2,863
2,693
1,968
1,968
1,968

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

725

0

725
47
416
262
170
170
170
170
2,138
2,138
1,968
1,968
1,968
1,968
170
170
170
170
170
170
170
170
170
1,693
1,693
1,693
7
7
7
7
7
657

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51
51.02
51.02.28
6702
01
51
51.02
51.02.29
56
56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03
70
71
71.01
71.01.30
670203
01
51
51.02
51.02.29
70
71
71.01
71.01.30
67020302
70
71
71.01
71.01.30
67020303
51.02
51.02.29
01
51
51.02
51.02.29
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CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
3.Complexul Muzeal de St.Naturii
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Alte servicii culturale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
1.Centrul Cultural "Dunarea de Jos"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Servicii recreative si sportive
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
agrement
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
1. Conservarea biodiversitatii in Padurea Garboavele
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
IX.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantare nationala
Finantare de la UE
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare

2
01
51
51.02
51.02.29

3

4

01

657
657
657
657
1,029
1,029
1,029
1,029
1,029
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
725
725
725

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56

725

0

56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03

725
47
416
262

0
0
0
0

67020503

725

0

01

725

0

56

725

0

56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03

0
0
0
0

01

725
47
416
262
725
725

56

725

01
51
51.02
51.02.29
67020330
01
51
51.02
51.02.29
01
51
51.02
51.02.29
670205

56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03
6802
01
51
51.02
51.02.29

725
47
416
262
2,201
2,201
580
580
580
580

0
0
0
0
0
0

56

1,196

0

56.02
56.02.01
56.02.02
70
71

1,196
104
1,092
425
425

0
0

HOTĂRÂREA NR . 131 din 29 octombrie 2015
Pag. nr.25
1
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Asistenta sociala pentru familie si copii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Unitati de asistenta medico-sociale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VI Transferuri intre unitati ale adm.publice
Transferuri de capital
Alte transferuri de capital catre instututii publice
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul Social European (FSE)
Finantare nationala
Finantare de la UE
X.PROTECTIA MEDIULUI
Reducerea si controlul poluarii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
XI.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA
Actiuni generale economice si comerciale
Programe de dezvoltare regionala si sociala
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VII Alte transferuri
A.Transferuri interne
Programe de dezvoltare
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezv. intercomunitara
XII.TRANSPORTURI
Transport rutier
Drumuri si poduri
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
DEFICIT*
*Deficitul se finanteaza din excedentul anilor precedenti

2
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
680206
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
680212
01
51
51.02
51.02.29
680250
56
56.02
56.02.01
56.02.02
7402
740203
70
71
71.01
71.01.30
8002
800201
80020110
01
55
55.01
55.01.13
55.01.42
8402
840203
84020301
70
71
71.01
71.01.01
71.01.30
9902

3

4
425
329
18
78
425
425
425
425
329
18
78
580
580
580
580
580
1,196

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,196
1,196
104
1,092
500
500
500
500
500
500
650
650
650
650
650
650
550
100
14,212
14,212
14,212
14,212
14,212
14,212
13,293
919
-20,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Anexa 2
LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 2015, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru Consiliul Judetean Galati
mii lei
finantate din

crt.

de investitii

Cheltuieli

totala

totala

totale

actualizat
a

(col.5 la

Credite

Credite

Alte

Total

bancar
e

bancare

surse

alocatii

de la

pe seama

interne

externe

constituite

bugetare

bugetul

transferurilor

potrivit

(col.10+

local

de la bugetul

legii

col.11)

8

9

col.9)

0

1
TOTAL

2

3

4

5

6

45,511.00

45,511.00

36,757.00

-

17,609.00

17,609.00

13,638.00

-

17,988.00

17,988.00

13,924.00

-

15,975.00

15,975.00

13,343.00

-

1,866.00

1,866.00

1,634.00

1,634.00

25,657.00

25,657.00

7
-

din care :

B.

C.

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

LUCRÃRI NOI

ALTE CHELT. DE INVESTITII

Din TOTAL, desfasurat, potrivit
clasificatiei,
pe capitole bugetare :

329.00
295.00

22,504.00

-

-

-

-

-

12

13

de stat
10

11

-

11,390.00

25,367.00

22,737.00

2,630.00

-

268.00

13,370.00

13,340.00

30.00

-

268.00

13,656.00

13,626.00

30.00

-

268.00

13,075.00

13,045.00

30.00

-

-

329.00

329.00

-

-

295.00

295.00

-

11,122.00

11,382.00

8,782.00

din care:
A.

Termen PIF

Denumirea obiectivelor

Valoarea

Capacitãti

Nr.

Valoarea

Surs
e
propr
ii

-

2,600.00
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0

1

2

3

4

5

6

21,715.00

21,715.00

18,562.00

-

20,167.00

20,167.00

17,014.00

-

-

-

-

-

7

8

9

10

11

12

13

CAP. 51.02 AUTORITÃTI PUBLICE
SI ACTIUNI EXT.
TOTAL,

-

-

11,122.00

7,440.00

4,840.00

2,600.00

-

11,122.00

5,892.00

3,292.00

2,600.00

-

-

-

-

-

din care :

51.02.56

A.

B.

C

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

LUCRÃRI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

B.

C

-

-

-

-

-

-

-

20,167.00

17,014.00

11,122.00

5,892.00

3,292.00

2,600.00

E-Galati, servicii publice pentru
cetateni (FEDR)

6,687.00

6,687.00

6,061.00

3,962.00

2,099.00

1,173.00

926.00

2015

Administratie pentru cetateni - servicii
eficiente si de calitate (FEDR)

6,747.00

6,747.00

5,137.00

3,358.00

1,779.00

785.00

2015

Servicii publice electronice pentru o
administratie eficienta in

6,733.00

6,733.00

5,816.00

3,802.00

2,014.00

1,125.00

889.00

2015

judetul Galati (FEDR)

A.

-

-

-

1,548.00

1,548.00

-

-

-

-

-

LUCRÃRI NOI

1,548.00

1,548.00

-

-

-

1,548.00

1,548.00

-

-

-

-

-

-

1,548.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,548.00

994.00

-

1,548.00

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

-

-

20,167.00

51.02.71

-

-

-

-

-

1,548.00
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0

1

2

3

Dotari, plati proiecte, alte cheltuieli de
investitii

1,548.00

4

1,548.00

5

6

7

8

9

1,548.00

10

1,548.00

11

12

1,548.00

13
2015

CAP.60.02 APARARE(C.M.J.)
TOTAL,

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

-

-

-

-

-

-

26.00

26.00

26.00

26.00

-

-

-

din care :
60.02.71

A.

26.00

-

-

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

-

B.

-

-

LUCRÃRI NOI

-

C

ALTE CHELUIELI DE INVESTITII

26.00

Dotari

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

200.00

200.00

-

-

-

26.00

26.00

26.00

26.00

200.00

200.00

-

2015

Cap. 61.02 ORDINE PUBLICA (Prot.
Civila)
TOTAL,

200.00

din care :

61.02.71

200.00

200.00

A.

B.

C

-

-

-

LUCRÃRI NOI

200.00

200.00

200.00

-

200.00

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.00

-

200.00

-

200.00

-

-

-

-

-
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0

1
Dotari

2
200.00

3

4

200.00

200.00

5

6

7

8

9

10

200.00

200.00

11

12

13
2015

Cap. 65.02 INVATAMANT
TOTAL,

595.00
-

595.00

595.00

-

-

595.00

595.00

-

-

595.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

595.00

595.00

-

-

595.00

595.00

-

-

595.00

595.00

595.00

-

-

-

din care :
65.02.71

595.00
-

A.

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

B.

LUCRÃRI NOI

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

595.00

-

-

-

CJRAE

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

2015

Scoala Gimnaziala Speciala C-tin
Paunescu

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

2015

540.00

540.00

540.00

540.00

540.00

2015

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

2015

240.00

240.00

240.00

240.00

-

-

-

-

240.00

240.00

240.00

240.00

-

-

-

-

Scoala Sp. Ctin Pufan
Liceul Tehnologic Simion Mehedinti
CAP. 66.02 SÃNÃTATE
TOTAL,

240.00

din care :

66.02.71

240.00
-

A.

B.

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

LUCRÃRI NOI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0

C

1

2

3

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

240.00

Spitalul Orasenesc Tg. Bujor Dotari si plati proiecte

240.00

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

240.00

12

13

2015

CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE
SI RELIGIE
TOTAL,

1,164.00

din care :

935.00

67.02.56

994.00
765.00

A

LUCRARI IN CONTINUARE

994.00
765.00

B.

C

Conservarea biodiversitatii in Padurea
Garboavele, judetul Galati

994.00

(FEDR)

765.00

1,164.00

-

801.00

935.00

713.00

994.00

631.00

765.00

543.00

994.00

631.00

765.00

543.00

994.00

631.00

765.00

543.00

LUCRÃRI NOI

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

-

-

-

-

-

268.00

-

268.00

-

268.00

-

268.00

-

268.00

-

268.00

268.00
268.00

533.00

503.00

445.00

415.00

363.00

333.00

275.00

245.00

363.00

333.00

275.00

245.00

363.00

333.00

275.00

245.00

-

-

-

-

-

-

30.00
30.00

30.00
30.00
30.00
30.00

30.00

2015

30.00

2015

67.02.71

170.00
-

A

LUCRARI IN CONTINUARE

170.00

-

170.00
-

-

-

-

-

-

-

-

170.00

-

170.00
-

-

-
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0

B.

C.

1

2

3

4

LUCRÃRI NOI

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

11

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

Biblioteca VA Urechia

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

TOTAL,

3,158.00

3,158.00

1,621.00

1,621.00

1,621.00

din care :

1,634.00

1,634.00

295.00

295.00

1,196.00

1,196.00

1,196.00

-

-

-

-

-

12

13

2015

CAP. 68.02 ASIGURÃRI SI
ASISTENTÃ SOCIALÃ

68.02.56

A

B.

C.

LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRÃRI NOI

-

-

-

-

-

-

-

-

1,196.00

1,196.00

-

-

-

-

-

-

1,196.00

1,196.00

-

1,196.00

1,196.00

425.00

425.00

295.00

295.00

-

-

-

-

-

-

-

1,196.00

1,196.00

1,196.00

DGASPC - ADAPT - Dreptul la
egalitate si accces pe piata muncii

1,196.00

1,196.00

1,196.00

1,962.00

1,962.00

1,634.00

1,634.00

LUCRARI IN CONTINUARE

-

-

-

ALTE CHELT. DE INVESTITII

68.02.71

A

295.00

-

425.00
295.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

-
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0
B.

1
LUCRÃRI NOI

Modernizare Centrul de Plasament nr.
2

2

3

9

10

329.00

329.00

295.00

295.00

234.00

234.00

234.00

200.00

200.00

200.00

12.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

14.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

13.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

1,866.00

1,866.00

1,634.00

1,634.00

1,755.00

1,755.00

1,539.00

1,539.00

4
329.00
295.00

5

6
-

7
-

8
-

11

12

13

-

2015

Instalatie de utilizare gaze naturale si
montare centrala termica de
apartament si instalatia termica
aferenta acesteia la amplasamentul

12.00

Centrul de asistenta a victimelor
traficului de persoane adulte, Galati,

10.00

2015

strada Fotea Iancu Maior nr.4, bl
Delta, sc 1, ap.7
Instalatie de utilizare gaze naturale si
montare centrala termica de

14.00

apartament si instalatia termica
aferenta acesteia la amplasamentul

12.00

2015

Casa Ana, Galati, strada Piata
Dunarea nr.60, bl PR4, sc3, et4, ap 54

Instalatie de utilizare gaze naturale si
montare centrala termica de

13.00

apartament si instalatia termica
aferenta acesteia la amplasamentul

11.00

Casa Ciresarii, Galati, strada
Strungarilor nr.2, bl K1,sc4, et4, ap 77

2015
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1

2

3

Instalatie de utilizare gaze naturale si
montare centrala termica de

16.00

apartament si instalatia termica
aferenta acesteia la amplasamentul

14.00

4

5

6

7

8

9

10

16.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

14.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

14.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

14.00

12.00

12.00

12.00

11

12

13

2015

Casa Floare de colt, Galati, str.
Feroviarilor nr.3, bl A2, sc3, et1, ap 45

Instalatie de utilizare gaze naturale si
montare centrala termica de
apartament si instalatia termica
aferenta acesteia la amplasamentul
Casa Miruna, Galati, str. C-tin
Levaditti nr.3, bl Roza1, sc2, parter,
ap 20

14.00
12.00

Instalatie de utilizare gaze naturale si
montare centrala termica de

14.00

apartament si instalatia termica
aferenta acesteia la amplasamentul

12.00

2015

2015

Casa Monica, Galati, str.
Laminoristilor nr.10, bl G1, sc2, parter,
ap.31

Instalatie de utilizare gaze naturale si
montare centrala termica de

14.00

apartament si instalatia termica
aferenta acesteia la amplasamentul

12.00

2015

Casa Stefan, Galati, strada Lebedei
nr.11, bl E6, sc2, et2, ap 32
Instalatie de utilizare gaze naturale si
montare centrala termica de

14.00

2015
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0

1
apartament si instalatia termica
aferenta acesteia la amplasamentul

2

3
12.00

4

5

12.00

12.00

96.00

96.00

96.00

96.00

500.00

500.00

-

-

500.00

500.00

-

-

6

7

8

9

10

11

12.00

12.00

96.00

96.00

96.00

96.00

500.00

500.00

-

-

500.00

500.00

-

-

12

13

Casa Tudor, Galati, Cartier Aurel
Vlaicu, strada Cluj nr.7, bl D5C, sc1,
et4, ap 18
C.

ALTE CHELT. DE INVESTITII

96.00

DGASPC

96.00

-

-

-

-

-

2015

CAP. 74.02 PROTECTIA MEDIULUI
TOTAL,

500.00

din care :

74.02.71

500.00
-

A

B.

C.

LUCRARI IN CONTINUARE

LUCRÃRI NOI

ALTE CHELT. DE INVESTITII

500.00

Reconstructie ecologica forestiera prin
impadurire a terenurilor

500.00

500.00

500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.00

-

-

-

-

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

-

-

2015

degradate apartinand comunei Schela
CAP. 84.02 TRANSPORTURI
TOTAL,

17,913.00

17,913.00

14,212.00

-

din care :

15,210.00

15,210.00

12,800.00

-

-

-

-

14,212.00

14,212.00

-

-

-

12,800.00

12,800.00

-
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0

1

84.02.71

A

LUCRARI IN CONTINUARE

Reabilitare drumuri judetene

B.

C.

2

3

4

5

6

17,913.00

17,913.00

14,212.00

-

15,210.00

15,210.00

12,800.00

-

16,994.00

16,994.00

13,293.00

-

15,210.00

15,210.00

12,800.00

-

16,994.00

16,994.00

15,210.00

15,210.00

LUCRÃRI NOI

ALTE CHELT. DE INVESTITII

919.00

Alte cheltuieli de investitii

919.00

7

8

9

10

11

12

-

-

14,212.00

14,212.00

-

-

-

12,800.00

12,800.00

-

-

13,293.00

13,293.00

-

-

12,800.00

12,800.00

-

13,293.00

13,293.00

13,293.00

12,800.00

12,800.00

12,800.00

-

-

-

-

919.00

919.00

919.00

919.00

-

-

-

-

-

919.00

919.00

919.00

919.00

13

2016

-

2015
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ANEXA 3
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE SI ACTIVITÃŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018

- mii lei BUGET 2015
Din care
credite bug.
destinate
stingerii
plãtilor
restante

COD
DENUMIRE INDICATORI

1
VENITURI - TOTAL
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni si inchirieri
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa
Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)
Alte venituri din dobanzi
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Taxe si alte venituri in invatamant
1.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"
2.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Pufan"
3.Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti"
Venituri din prestari de servicii si alte
activitati
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa
Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Venituri din contractele incheiate cu casele
de asigurari sociale de sanatate
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa
Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Venituri din contractele incheiate cu directiile
de sanatate publica din sume alocate de la
bugetul de stat

TOTAL

2
00.01
00.02
00.12
00.13
30.10
30.10.05

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa
Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Venituri din contractele incheiate cu
institutiile de medicina legala

3
207,038
161,738
161,738
157
157
157
147

4

00.14
31.10
31.10.03
33.10
33.10.05

33.10.08

33.10.21

33.10.30

33.10.31

33.10.32

2016

2017

2018

5
214,371
190,019
190,019
206
206
206
200

6
230,920
206,013
206,013
225
225
225
219

7
241,582
216,441
216,441
231
231
231
225

1

1

1

5
189,813

5
205,788

5
216,210

0
0

187,763
85
5
50
30

203,688
85
5
50
30

213,985
85
5
50
30

0

3,077

3,383

3,688

2,085

2,900

3,200

3,500

99

52

53

54

180

125

130

134

160,919

174,265

182,560

99,615

121,000

133,000

140,000

10,938

23,619

24,365

25,060

15,110

16,300

16,900

17,500

16,408

17,978

19,072

13,659

14,500

16,000

17,000

7,588

73

73

102

1,750

1,835

1,905

1,970

4,374

4,777

5,080

2,463

4,300

4,700

5,000

2,924

9

9

10

500

65

68

70

2,900

3,200

3,500

0
0
0
0
0
0

5

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa
Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Venituri din contractele incheiate cu directiile
de sanatate publica din sume alocate din
veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

ESTIMÃRI

5
161,577
4
4
159,148
57
7
25
25
2,364

125,663

22,997

5,887

2,112

0

0

0

0

0
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1
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
Alte venituri din prestari de servicii si alte
activitati
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Diverse venituri
Alte venituri
1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor
2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si
privat
3.Biblioteca "V.A.Urechia"
4.Muzeul de arta vizuala
5.Muzeul de istorie
6.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii
7.Centrul cultural "Dunarea de Jos"
8.Camera Agricola
9.Unitatea Medico Sociala Ganesti
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Donatii si sponsorizari
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local
Varsaminte din sectiunea de functionare
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la bugetul de stat
Subventii de la bugetul de stat catre institutii
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii pentru proiecte finantate din FEN
postaderare
Subventii de la alte administratii
Subventii pentru institutii publice
1.Directia judeteana de evidenta a persoanelor
2.Serviciul public judetean de administrarea
domeniului public si privat
3.Muzeul de arta vizuala
4.Muzeul de istorie
5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii
6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"
7.Unitatea medico-sociala Ganesti
Subventii din bug.locale pentru finantarea
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

2

Subventii pentru institutii publice destinate
sectiunii de dezvoltare
1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor

5
2,900

6
3,200

7
3,500

68

0

0

0

0

36.10
36.10.50

68
2,424
2,424
20

0
0

2,050
2,050

2,100
2,100

2,225
2,225

400

700

750

800

100
15
300
600
400
239
350
5
5
5

50
25
350
600
325

50
25
350
600
325

50
25
350
675
325

0
0

0
0

0
0

0
0

37.10
37.10.01

37.10.03

-6,265

37.10.04
00.17

6,265
42,535

0

24,352

24,907

25,141

00.18

42,535

0

24,352

24,907

25,141

42.10

1,868

0

0

0

0

42.10.39

1,868

43.10
43.10.09

40,667
18,240
993

0
0

24,352
17,387
1,032

24,907
17,942
1,032

25,141
18,176
1,032

2,675

1,850

1,900

1,950

985
1,953
5,772
2,820
3,042

1,105
1,625
5,150
3,275
3,350

1,125
1,690
5,370
3,375
3,450

1,145
1,749
5,325
3,425
3,550

2,700

2,700

2,700

3,390

2,100

2,100

2,100

200

200

200

200

609

400

400

400

3,750

3,750

3,750

10,802

3,000

3,000

3,000

247

350

350

350

1,680

400

400

400

515

515

515

43.10.10

43.10.14

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol
Andrei"
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa
Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Subventii din bug.local pt.finantarea
camerelor agricole

4

33.10.50

1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol
Andrei"
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa
Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Subventii din bug.locale pentru finantarea
cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

3
2,112

4,199

12,729

43.10.15

1,111

43.10.19

4,388
20

0

0

0
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2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si
privat
3.Muzeul de arta vizuala
4.Muzeul de istorie
5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii
6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"
7.Unitatea medico-sociala Ganesti
Sume FEN postaderare in contul platilor
efectuate
Fondul European pentru Pescuit

2

3

4

50

50

7
657
1,029
275
580

15
50
300
100

15
50
300
100

15
50
300
100

0

0

0

0

4510

2,765
2,765

45.10.05.01

2,721

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii
anteriori

45.10.05.02

44

Program Operational pentru Pescuit 20072013( FEP)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
Alte active fixe

7

50

451005

Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare

6

1,820

Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul
curent

CHELTUIELI - TOTAL

5

4910

230,854

0

197,154

210,901

226,679

01
10
20

230,854
207,211
104,491
95,842

0
0
0
0

197,154
190,582
114,164
76,418

210,901
205,272
123,304
81,968

226,679
220,993
133,377
87,616

56

6,178

0

0

0

0

56.05

6,178

0

56.05.01
56.05.02
56.05.03
59
59.01
70
71
71.01
71.01.01

1,969
2,765
1,444
700
700
23,643
23,643
20,131
4,215

0
0
0

6,572
6,572
X
X

5,629
5,629
X
X

5,686
5,686
X
X

71.01.02

13,851

0

X

X

X

71.01.03

50

0

X

X

X

71.01.30
71.03
54.10
01
10
20

2,015
3,512
7,751
4,570
4,100
1,925
2,175

0
0
0
0
0
0
0

X
X
3,632
3,632
3,582
1,950
1,632

X
X
3,732
3,732
3,682
1,950
1,732

X
X
3,832
3,832
3,782
1,950
1,832

56

2,751

56.05

2,751

56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01

940
1,257
554
470
470
470

0
0
0

50
50

50
50

50
50

X

X

X

71.01.02

370

0

X

X

X

71.01.03

50

0

X

X

X

71.01.30

50

0

X

X

X

0
0
0
0
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Servicii publice comunitare de evidenta a
persoanelor
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
Alte active fixe
II. INVATAMANT
Invatamant nedefinibil prin nivel
Invatamant special
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
1.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
2.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin
Pufan"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
3.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
III. SANATATE
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe

2

3

4

5

6

7

54.10.10

1,045

0

1,032

1,032

1,032

01
10
20
70
71
71.01
71.01.30
54.10.50
01
10
20

1,025
750
275
20
20
20
20
6,706
3,075
1,175
1,900

0

1,032
800
232
0

1,032
800
232
0

1,032
800
232
0

X
X
2,600
2,550
1,150
1,400

X
X
2,700
2,650
1,150
1,500

X
X
2,800
2,750
1,150
1,600

56

3,181

0

56.05

3,181

0

56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01

1,370
1,257
554
450
450
450

0
0
0

50
50

50
50

50
50

71.01.02

0
0
0
0
0

X

X

X

370

X

X

X

71.01.03

50

X

X

X

71.01.30
65.10
65.10.07
65.10.07.04

30
57
57
57
57
57
57
7
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0

85
85
85
85
85
85
5
5
5

85
85
85
85
85
85
5
5
5

85
85
85
85
85
85
5
5
5

25

0

50

50

50

0

01
10
20
59
59.01
70
71
71.01
71.01.01

25
25
25
25
25
200,281
200,281
200,281
179,556
95,012
83,844
700
700
20,725
20,725
17,213
3,050

0
0
0
0
0
0

50
50
30
30
30
177,867
177,867
177,867
171,810
105,659
66,151

50
50
30
30
30
191,109
191,109
191,109
185,995
114,714
71,281

50
50
30
30
30
206,628
206,628
206,628
201,457
124,748
76,709

0
0
0
0

6,057
6,057
X
X

5,114
5,114
X
X

5,171
5,171
X
X

71.01.02

13,291

0

X

X

X

71.01.30
71.03

872
3,512

0
0

X
X

X
X

X
X

01
20
01
20

01
20
01
20
66.10
66.10.06

X

0
0

X

X
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Spitale generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
"Sf.Apostol Andrei"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa
Parascheva"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Alte active fixe
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Unitati medico-sociale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE

2
66.10.06.01
01
10
20
59
59.01
70
71
71.01
71.01.01

3
199,701
178,976
94,682
83,594
700
700
20,725
20,725
17,213
3,050

0
0
0
0

5
177,117
171,060
105,209
65,851

6
190,259
185,145
114,214
70,931

7
205,678
200,507
124,198
76,309

0
0
0
0

6,057
6,057
X
X

5,114
5,114
X
X

5,171
5,171
X
X

71.01.02

13,291

0

X

X

X

71.01.30
71.03

872
3,512

0
0

X
X

X
X

X
X

156,285

0

133,683

145,400

159,422

01
10
20
59
59.01
70
71
71.01
71.01.01

137,710
74,250
62,760
700
700
18,575
18,575
15,310
2,050

0

128,983
85,000
43,983

141,700
93,500
48,200

155,722
103,000
52,722

4,700
4,700
X
X

3,700
3,700
X
X

3,700
3,700
X
X

71.01.02

12,710

X

X

X

71.01.30
71.03

550
3,265

X
X

X
X

X
X

01
10
20
70
71
71.01

0
0
0

0

24,304

25,051

25,777

23,127
8,222
14,905
370
370
370

0

23,847
7,809
16,038
457
457
X

24,587
8,114
16,473
464
464
X

25,306
8,398
16,908
471
471
X

273

71.01.30
01
10
20
70
71
71.01
71.01.01

97
19,919
18,139
12,210
5,929
1,780
1,780
1,533
1,000

71.01.02

308

01

0

23,497

71.01.02

71.01.30
71.03
66.10.06.03
01
10
20
67.10

4

225
247
580
580
330
250
18,023
18,023
13,158

0
0
0
0

X
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

X
19,130
18,230
12,400
5,830
900
900
X
X

X
X
19,808
18,858
12,600
6,258
950
950
X
X

X
X
20,479
19,479
12,800
6,679
1,000
1,000
X
X

X

X

X

X
X
750
750
450
300
12,970
12,970
12,505

X
X

X
X

850
850
500
350
13,375
13,375
12,910

950
950
550
400
13,534
13,534
13,069
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Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Alte active fixe
Servicii culturale
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Alte active fixe
Biblioteci publice nationale
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
Muzee
Muzeul de Arta Vizuala
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Muzeul de Istorie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Alte active fixe

2
10
20

3
5,238
7,920

56

2,997

56.05

2,997

56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01
71.01.01

0
0

5
5,255
7,250

6
5,340
7,570

7
5,379
7,690

599
1,508
890
1,868
1,868
1,868
1,015

0
0
0
0

465
465
X
X

465
465

465
465

X
X

X
X

71.01.02

190

0

X

X

X

71.01.30
67.10.03
01
10
20

663
18,023
18,023
13,158
5,238
7,920

0
0
0
0
0
0

X
12,920
12,920
12,455
5,255
7,200

X
13,325
13,325
12,860
5,340
7,520

X
13,484
13,484
13,019
5,379
7,640

56

2,997

56.05

2,997

56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01
71.01.01

599
1,508
890
1,868
1,868
1,868
1,015

0
0
0
0

465
465
X
X

465
465

465
465

X
X

X
X

71.01.02

190

0

X

X

X

0

X

X

X

01
10
20
70
71
71.01
71.01.01

663
50
50
50
50
11,318
1,007
1,000
621
379
7
7
7
7
2,910
2,253
763
1,490
657
657
657
442

9,525
1,165
1,150
630
520
15
15
X
X
2,090
2,040
740
1,300
50
50
X
X

9,634
1,185
1,170
630
540
15
15
X
X
2,149
2,099
749
1,350
50
50
X
X

71.01.02

110

X

X

X

71.01.30

105

X

X

X

71.01.30
67.10.03.01
01
20
67.10.03.03
01
10
20
70
71
71.01
71.01.30

4

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

9,220
1,145
1,130
630
500
15
15
X
X
2,025
1,975
725
1,250
50
50
X
X
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Complexul Muzeal de Stiintele Naturii
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
Alte servicii culturale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de
transport
Alte active fixe
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Unitati de asistenta medico-sociale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PISCICULTURA SI VANATOARE
Agricultura
Camere agricole
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
DEFICIT*

2
01
10
20
70
71
71.01
71.01.01
71.01.30
67.10.03.30
01
10
20

3
7,401
6,372
2,224
4,148
1,029
1,029
1,029
573
456
6,655
3,483
1,630
1,853

56

2,997

56.05

2,997

56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01

599
1,508
890
175
175
175

71.01.02

80

X

X

X

71.01.30

95

X

X

X

67.10.50

0

0

50

50

50

01
20
68.10
68.10.12
01
10
20
70
71
71.01
71.01.01
71.01.30

0
0
0
3,392
3,392
2,812
1,362
1,450
580
580
580
150
430

0
0

50
50
50
2,600
2,600
2,600
1,300
1,300
0

50
50
50
2,600
2,600
2,600
1,300
1,300
0

50
50
50
2,600
2,600
2,600
1,300
1,300
0

X
X
X

X
X
X

83.10

1,350

0

0

0

0

1,350
1,350
1,350
954
396
-23,816

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

83.10.03
83.10.03.07
01
10
20

*Deficitul se finanteaza din excedentul anilor precedenti

4
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
6,050
5,750
1,950
3,800
300
300
X
X
X
3,700
3,600
1,950
1,650

6
6,270
5,970
1,970
4,000
300
300
X
X
X
3,800
3,700
2,000
1,700

7
6,300
6,000
2,000
4,000
300
300
X
X
X
3,850
3,750
2,000
1,750

100
100
X

100
100

100
100

X

X

X
X
X
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SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

- mii lei BUGET 2014

DENUMIRE INDICATORI

1
VENITURI - TOTAL
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni si inchirieri
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Venituri din dobanzi(cod31.10.03)
Alte venituri din dobanzi
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
Taxe si alte venituri in invatamant
1.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"
1.Scoala Gimnaziala Speciala "C-tin Pufan"
2.Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti"
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de
sanatate
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume
alocate de la bugetul de stat
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume
alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

COD

2
00.01
00.02
00.12
00.13
30.10
30.10.05

00.14
31.10
31.10.03
33.10
33.10.05

33.10.08

33.10.21

33.10.30

33.10.31

1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Sp.de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Diverse venituri
Alte venituri
1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor
2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si privat
3.Biblioteca "V.A.Urechia"

33.10.32

33.10.50
36.10
36.10.50

TOTAL

3
179,023
155,473
155,473
157
157
157
147
5
5
155,312
4
4
159,148
57
7
25
25
2,364
2,085
99
180

Din care
credite bug.
destinate
stingerii
plãtilor
restante
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

125,663

0

99,615
10,938
15,110

0
0
0

22,997

0

13,659
7,588
1,750

0
0
0

5,887

0

2,463
2,924
500

0
0
0

2,112

0

2,112
68
68
2,424
2,424
20
400
100

0
0
0
0
0
0
0
0
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4.Muzeul de arta vizuala
5.Muzeul de istorie
6.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii
7.Centrul cultural "Dunarea de Jos"
8.Camera Agricola
9.Unitatea Medico Sociala Ganesti
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Donatii si sponsorizari
1.Sp.Clinic Jud.de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de
dezvoltare a bugetului local
IV. SUBVENTII
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Subventii de la alte administratii
Subventii pentru institutii publice
1.Directia judeteana de evidenta a persoanelor
2.Serviciul public judetean de administrarea domeniului public si privat
3.Muzeul de arta vizuala
4.Muzeul de istorie
5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii
6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"
7.Unitatea medico-sociala Ganesti
Subventii din bug.locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul
sanatatii
1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Subventii din bug.local pt.finantarea camerelor agricole
CHELTUIELI - TOTAL
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
II. INVATAMANT
Invatamant nedefinibil prin nivel
Invatamant special
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
1.Scoala Gimnaziala Speciala "Emil Garleanu"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
2.Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Pufan"
CHELTUIELI CURENTE

2

3

4

15
300
600
400
239
350
-6,260
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

37.10.03

-6265

0

00.17

23,550

0

00.18

23,550

0

43.10
43.10.09

23,550
18,240
993
2,675
985
1,953
5,772
2,820
3,042

0
0
0
0
0
0
0
0
0

43.10.10

4,199

0

3,390
200
609
1,111
201,033
201,033
201,033
104,491
95,842
700
700
4,100
4,100
4,100
1,925
2,175
1,025
1,025
750
275
3,075
3,075
1,175
1,900
57
57
57
57
57
57
7
7
7
25
25

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

37.10
37.10.01

43.10.15
4910
01
10
20
59
59.01
54.10
01
10
20
54.10.10
01
10
20
54.10.50
01
10
20
65.10
65.10.07
65.10.07.04
01
20
01
20
01
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Titlul II Bunuri si servicii
3.Liceul Tehnologic "S.Mehedinti"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
III. SANATATE
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
Spitale generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul X Alte cheltuieli
Burse
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Unitati medico-sociale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Servicii culturale
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Biblioteci publice nationale
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri si servicii
Muzee
Muzeul de Arta Vizuala
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Muzeul de Istorie
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii

2
20
01
20
66.10
66.10.06
01
10
20
59
59.01
66.10.06.01
01
10
20
59
59.01
01
10
20
59
59.01
01
10
20
01
10
20
66.10.06.03
01
10
20
67.10
01
10
20
67.10.03
01
10
20
67.10.03.01
01
20
67.10.03.03
01
10
20
01
10
20

3
25
25
25
25
179,556
179,556
179,556
179,556
95,012
83,844
700
700
178,976
178,976
94,682
83,594
700
700
137,710
137,710
74,250
62,760
700
700
23,127
23,127
8,222
14,905
18,139
18,139
12,210
5,929
580
580
330
250
13,158
13,158
13,158
5,238
7,920
13,158
13,158
13,158
5,238
7,920
50
50
50
50
9,625
1,000
1,000
621
379
2,253
2,253
763
1,490

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Complexul Muzeal de Stiintele Naturii
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
Alte servicii culturale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Unitati de asistenta medico-sociale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
VI.AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE
Agricultura
Camere agricole
CHELTUIELI CURENTE
Titlul I Cheltuieli de personal
Titlul II Bunuri si servicii
DEFICIT

2
01
10
20
67.10.03.30
01
10
20
68.10
68.10.12
01
10
20
83.10
83.10.03
83.10.03.07
01
10
20

3
6,372
6,372
2,224
4,148
3,483
3,483
1,630
1,853
2,812
2,812
2,812
1,362
1,450
1,350
1,350
1,350
1,350
954
396
-22,010

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei BUGET 2015

DENUMIRE INDICATORI

1

COD

TOTAL

Din care
credite bug.
destinate
stingerii
plãtilor
restante

2
00.01
00.02
00.12
00.14
37.10
37.10.04
00.17

3
28,015
6,265
6,265
6,265
6,265
6,265
18,985

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

00.18

18,985

0

Subventii de la bugetul de stat

42.10

1,868

0

42.10.39

1,868

0

43.10

17,117

0

43.10.14

12,729

0

10,802
247
1,680

0
0
0

4,388

0
0
0
0
0
0
0
0
0

01

20
1,820
7
657
1,029
275
580
2,765
2,765
2,721
44
29,821
29,391
5,748

56

5,748

0

56.05
56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.03

5,748
1,539
2,765
1,444
23,643
23,643
20,131
4,215
13,851
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VENITURI - TOTAL
I. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Varsaminte din sectiunea de functionare
IV. SUBVENTII

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial
sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN
postaderare
Subventii de la alte administratii
Subventii din bug.locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare
1.Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor
2.Serv.public judetean de adm.a dom.public si privat
3.Muzeul de arta vizuala
4.Muzeul de istorie
5.Complexul Muzeal de Stiintele Naturii
6.Centrul cultural "Dunarea de Jos"
7.Unitatea medico-sociala Ganesti
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
Fondul European pentru Pescuit
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori
CHELTUIELI - TOTAL
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
Program Operational pentru Pescuit 2007-2013( FEP)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

43.10.19

4510
451005
45.10.05.01
45.10.05.02
4910

4
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
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Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

2
71.01.30
71.03
54.10

4

01

2,015
3,512
3,651
3,221
2,751

0
0
0
0
0

56

2,751

0

56.05

70
71
71.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
54.10.10
70
71
71.01
71.01.30
54.10.50
01

2,751
940
1,257
554
470
470
470
370
50
50
20
20
20
20
20
3,631
3,181

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56

3,181

0

56.05
56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01
71.01.02
71.01.03
71.01.30
66.10
66.10.06

3,181
1,370
1,257
554
450
450
450
370
50
30
20,725
20,725
20,725
20,725
20,725
17,213
3,050
13,291
872
3,512
20,725
20,725
20,725
17,213
3,050
13,291
872
3,512
18,575
18,575
18,575
15,310
2,050

0

Finantare nationala

56.05.01

Finantare de la UE

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe
Alte servicii publice generale
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
III. SANATATE
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi
Total titluri
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
Spitale generale
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
1.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf.Apostol Andrei"
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii

3

70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
71.03
66.10.06.01
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
71.03
70
71
71.01
71.01.01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
2.Spitalul de Boli Infectioase "Sf.Cuvioasa Parascheva"
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
3.Spitalul de Pneumoftiziologie
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
IV. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
Total titluri
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Servicii culturale
Total titluri
CHELTUIELI CURENTE
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Muzee
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)
Muzeul de Istorie
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
Complexul Muzeal de Stiintele Naturii

2
71.01.02
71.01.30
71.03
70
71
71.01
71.01.02
71.01.30
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
71.03
67.10

3
12,710
550
3,265
370
370
370
370
273
97
1,780
1,780
1,780
1,533
1,000
308
225
247
4,865
4,865

56

2,997

56.05
56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
67.10.03
01

2,997
599
1,508
890
1,868
1,868
1,868
1,015
190
663
4,865
7,862
2,997

56

2,997

56.05
56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30
67.10.03.03
70
71
71.01
71.01.30

2,997
599
1,508
890
1,868
1,868
1,868
1,015
190
663
1,693
7
7
7
7
657
657
657
657
442
110
105
1,029

70
71
71.01
71.01.01
71.01.02
71.01.30

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
Alte servicii culturale
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
Finantare nationala
Finantare de la UE
Cheltuieli neeligibile
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Alte active fixe
V.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Unitati de asistenta medico-sociale
CHELTUIELI DE CAPITAL
Titlul X Active nefinanciare
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
DEFICIT

2
70
71
71.01
71.01.01
71.01.30
67.10.03.30

3

4
1,029
1,029
1,029
573
456
3,172

56

2,997

56.05
56.05.01
56.05.02
56.05.03
70
71
71.01
71.01.02
71.01.30
68.10
68.10.12
70
71
71.01
71.01.01
71.01.30

2,997
599
1,508
890
175
175
175
80
95
580
580
580
580
580
150
430
-1,806

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Anexa 4
LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 2015, cu finantare din bugetul institutiilor publice si activitati finantate partial din venituri proprii, repartizate pentru Consiliul Judetean Galati
mii lei
finantate din

crt.

de investitii

Cheltuieli

Surse

Credite

totala

totala

totale

proprii

bancare

actualizat
a

(col.5 la

interne

Credite
bancar
e
extern
e

col.9)

0

1
TOTAL

2

3

4

5

6

7

Alte

Total

surse

alocatii

de la

pe seama

constituite

bugetare

bugetul

transferurilor

potrivit

(col.10+

local

de la bugetul

legii

col.11)

8

9

din care :

10

11

77,517.00

77,454.12

27,713.00

7,732.00

-

-

1,855.00

18,126.00

16,771.00

1,355.00

45,519.00

46,610.26

6,744.00

-

-

-

1,671.00

5,073.00

3,877.00

1,196.00

44,022

43,959

5,409

-

-

-

1,671

3,738

2,445

1,293

37,757

38,848

4,498

-

-

-

1,671

2,827

1,631

1,196

B.

9,623

9,623

2,615

-

-

-

-

2,615

2,615

-

7,762

7,762

2,246

-

-

-

-

2,246

2,246

-

C.

23,872

23,872

19,689

7,732

-

-

184

11,773

11,711

62

TOTAL,

3,697.00

3,697.00

2,925.00

-

-

-

845.00

2,080.00

1,329.00

751.00

din care :

2,597.00

2,597.00

1,825.00

-

-

-

834.00

991.00

245.00

746.00

3,227.00

3,227.00

2,455.00

-

-

-

845.00

1,610.00

859.00

751.00

2,597.00

2,597.00

1,825.00

-

-

-

834.00

991.00

245.00

746.00

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

LUCRÃRI NOI
ALTE CHELT. DE
INVESTITII
CAP.54.10 ALTE SERVICII
PUBLICE GENERALE

54.10.56

12

13

de stat

din care:

A.

Termen PIF

Denumirea obiectivelor

Valoarea

Capacitãti

Nr.

Valoarea
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A.

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

Amenajare baza de agrement
cu specific pescaresc la balta
Zatun,
municipiul Galati, judetul
Galati (FEP)
Restabilirea potentialului baltii
Zatun pentru speciile piscicole
de
interes comercial, municipiul
Galati, judetul Galati (FEP)

B.

LUCRÃRI NOI

C

ALTE CHELTUIELI DE
INVESTITII
Amenajare baza de agrement
cu specific pescaresc la balta
Zatun
municipiul Galati, judetul
Galati
54.10.71

A.

B.

C

3,197.00

3,197.00

2,425.00

-

-

-

834.00

1,591.00

845.00

746.00

2,597.00

2,597.00

1,825.00

-

-

-

834.00

991.00

245.00

746.00

2,213.00

2,213.00

1,966.00

714.00

1,252.00

635.00

617.00

1,743.00

1,743.00

1,496.00

714.00

782.00

165.00

617.00

984.00

984.00

459.00

120.00

339.00

210.00

129.00

854.00

854.00

329.00

120.00

209.00

80.00

129.00

30.00

30.00

30.00

11.00

19.00

14.00

5.00

30.00

30.00

30.00

11.00

19.00

14.00

5.00

470.00

470.00

470.00

-

-

-

-

470.00

470.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470.00

470.00

-

450.00

450.00

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

LUCRÃRI NOI

ALTE CHELTUIELI DE
INVESTITII
Serviciul Public Judetean de
Administrare a Domeniului
Public si Privat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

470.00

470.00

470.00

450.00

450.00

450.00

-

-

-

-

2015

2015

2015

2015
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Serviciul Public Comunitar
Judetean de Evidenta
a Persoanelor

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

TOTAL,

41,637.00

41,339.12

20,725.00

7,731.00

-

-

din care :

13,892.00

14,768.26

2,647.00

-

-

41,637.00

41,339.12

20,725.00

7,731.00

13,892.00

14,768.26

2,647.00

11,598.00

11,300.12

7,046.00

2015

-

12,994.00

12,994.00

-

-

-

2,647.00

2,647.00

-

-

-

-

12,994.00

12,994.00

-

-

-

-

-

2,647.00

2,647.00

-

1,427.00

-

-

-

1,427.00

1,427.00

-

7,922.26

1,270.00

-

-

-

1,270.00

1,270.00

-

4,445.00

4,147.12

700.00

700.00

700.00

2,248.00

3,124.26

650.00

650.00

650.00

5,640.00

5,640.00

227.00

227.00

227.00

3,577.00

3,577.00

150.00

150.00

150.00

1,513.00

1,513.00

500.00

500.00

500.00

1,221.00

1,221.00

470.00

470.00

470.00

8,181.00

8,181.00

1,623.00

1,623.00

1,623.00

6,846.00

6,846.00

1,377.00

1,377.00

1,377.00

7,558.00

7,558.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

CAP. 66.10 SÃNÃTATE

66.10.71

A.

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

Sp. Clinic Urgenta Sf. Ap.
Andrei - Reabilitare instalatie
electrica
Sp. Clinic Urgenta Sf. Ap.
Andrei - Modernizare centrala
termica,
pompe recirculare si hidranti
exteriori
Sp. Clinic Urgenta Sf. Ap.
Andrei - Modernizare
Serv. UPU - SMURD

B.

LUCRÃRI NOI

Sp.Pneumoftiziologie Consolidare si modernizare,
extindere prin

2016

2016

2016

2016
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6,319.00

6,319.00

850.00

850.00

850.00

623.00

623.00

623.00

623.00

623.00

527.00

527.00

527.00

527.00

527.00

21,858.00

21,858.00

17,675.00

9,944.00

9,944.00

Sp. Urgenta Sf. Ap. Andrei RK Sectie Ortopedie

1,809.00

1,809.00

642.00

642.00

642.00

2016

Sp. Urgenta Sf. Ap. Andrei RK Etaj 8, tronson ABC

1,987.00

1,987.00

1,023.00

1,023.00

1,023.00

2016

Sp. Urgenta Sf. Ap. Andrei RK Etaj 7, tronson ABC

1,983.00

1,983.00

800.00

800.00

800.00

2016

Sp. Urgenta Sf. Ap. Andrei RK Reabilitare laborator clinic

1,668.00

1,668.00

800.00

800.00

800.00

2016

Sp. Urgenta Sf. Ap. Andrei Alte cheltuieli de investitii

12,910.00

12,910.00

12,910.00

7,408.00

5,502.00

5,502.00

2016

Sp. Urgenta Sf. Ap. Andrei Plati proiecte

350.00

350.00

350.00

100.00

250.00

250.00

2016

167.00

167.00

167.00

167.00

167.00

2016

203.00

203.00

203.00

80.00

80.00

2016

248.00

248.00

247.00

247.00

247.00

2016

533.00

533.00

533.00

433.00

433.00

2016

mansardare Corp G
Sp. Urgenta Sf. Ap. Andrei Amplasare angiograf la
Spitalul Judetean Galati

C.

ALTE CHELTUIELI DE
INVESTITII

Sp.Boli Infectioase - Alte
cheltuieli de investitii
Sp.Boli Infectioase - Dotari
Sp.Pneumoftiziologie - RK
Cazan nr. 3 - Etapa 1
Sp.Pneumoftiziologie - Dotari
si plati proiecte

7,731.00

-

-

123.00

100.00

2016

-

CAP.67.10 CULTURA,
RECREERE SI RELIGIE
TOTAL,

31,376.00

31,376.00

3,483.00

1.00

-

-

1,010.00

2,472.00

1,868.00

604.00

din care :

28,707.00

28,707.00

2,176.00

-

-

-

837.00

1,339.00

889.00

450.00

2,081.00

2,081.00

1,615.00

1.00

-

-

1,010.00

604.00

-

604.00

67.10.56
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A.

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

Centrul Cultural "Dunarea de
Jos" - Muzeul zonei
pescaresti

B.

C

1,291.00

1,287.00

-

-

-

837.00

450.00

-

450.00

1,850.00

1,850.00

1,384.00

-

-

-

837.00

547.00

-

547.00

1,291.00

1,291.00

1,287.00

-

-

-

837.00

450.00

-

450.00

1,850.00

1,850.00

1,384.00

837.00

547.00

547.00

1,291.00

1,291.00

1,287.00

837.00

450.00

450.00

LUCRÃRI NOI

ALTE CHELTUIELI DE
INVESTITII
Centrul Cultural "Dunarea de
Jos" - Muzeul zonei
pescaresti
Centrul Cultural "Dunarea de
Jos" - La pescuit Promovarea
pescuitului ca ocupatie
traditionala in Lunca joasa a
Prutului
inferior si Dunarea
inferioara
67.10.71

A.

1,291.00

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

Complexul Muzeal de
Stiintele Naturii

-

-

-

-

231.00

231.00

231.00

1.00

-

230.00

230.00

230.00

1.00

1.00

1.00

1.00

29,295.00

29,295.00

1,868.00

-

-

27,416.00

27,416.00

889.00

-

27,000.00

27,000.00

23.00

26,500.00

26,500.00

20.00

-

-

2015

173.00

57.00

57.00

173.00

57.00

-

-

1,868.00

1,868.00

-

-

-

-

889.00

889.00

-

-

-

-

-

23.00

23.00

-

-

-

-

-

20.00

20.00

-

57.00

27,000.00

27,000.00

23.00

23.00

23.00

26,500.00

26,500.00

20.00

20.00

20.00

2015

2015
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B.

LUCRÃRI NOI

1,442.00

1,442.00

992.00

-

-

-

-

992.00

992.00

-

916.00

916.00

869.00

-

-

-

-

869.00

869.00

-

Muzeul de Istorie Monumentul Aparatorii
orasului Galati,

442.00

442.00

442.00

442.00

442.00

7 - 9 ianuarie 1918

389.00

389.00

389.00

389.00

389.00

442.00

442.00

395.00

395.00

395.00

384.00

384.00

337.00

337.00

337.00

558.00

558.00

155.00

155.00

155.00

143.00

143.00

143.00

143.00

143.00

853.00

853.00

853.00

853.00

175.00

175.00

175.00

175.00

175.00

2015

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

2015

215.00

215.00

215.00

215.00

215.00

2015

456.00

456.00

456.00

456.00

456.00

2015

TOTAL,

807.00

1,042.00

580.00

-

-

-

-

580.00

580.00

-

din care :

323.00

538.00

96.00

-

-

-

-

96.00

96.00

-

807.00

1,042.00

580.00

-

-

-

-

580.00

580.00

-

Complexul Muzeal de
Stiintele Naturii Amenajare Gradina
Zoologica, Padurea
Garboavele
Complexul Muzeal de
Stiintele Naturii - Sistem
tehnic de securitate
la Parc Zoo, Padurea
Garboavele

C

ALTE CHELTUIELI DE
INVESTITII
- Centrul Cultural
Dunarea de Jos
- Muzeul de Arta
Vizuala
- Muzeul de Istorie
- Complexul Muzeal de
Stiintele Naturii

853.00

-

-

-

-

2015

2015

2015

-

CAP.68.10 ASIGURÃRI SI
ASISTENTÃ SOCIALÃ

68.10.71
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A.

LUCRÃRI ÎN CONTINUARE

Extindere imprejmuire incinta
Unitatea Medico - Sociala
Ganesti

323.00

538.00

96.00

-

-

-

377.00

612.00

150.00

-

-

-

323.00

538.00

377.00
323.00

96.00

96.00

-

150.00

150.00

-

96.00

96.00

96.00

-

612.00

150.00

150.00

150.00

538.00

96.00

96.00

96.00

-

-

-

-

B.

LUCRÃRI NOI

C

ALTE CHELTUIELI DE
INVESTITII

430.00

430.00

430.00

Unitatea Medico - Sociala
Ganesti

430.00

430.00

430.00

-

-

-

-

430.00

430.00

430.00

430.00

2016

2015

din 29 octombrie 2015
orivind: modificarea organigramei ~i a statului de funcfii ale Serviciului Public
de Administrare a Domeniului Public ~i Privata/ Judetului
Galat{
Judetean
,
,
,
Initiator:
Pre~edintele
Consiliului
Judetului
Galati,
Nicolae
Dobrovici
Bacalba~a;
,
,
,
Numarul de inregistrare ~;data depunerii proiectului: 8.113/26.10.2015

Consiliul Judetului Galati ;
'
'
Avand in vedere
expunerea
de motive a initiatorului;
Avand i n vedere raportul de specialitate comun al directiilor de specialitate ~i al
Serviciului de management al resurselor umane, sanatate ~i securitate in munca ~i
asigurarea calitatii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati;
Avand in vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 ~i 3 ale
Consiliului Judetului Galati ;
Avand in' vedere 'adresa nr. 2949/20.10.2015 a Serviciului Public Judetean de
'
Administrare a Domeniului Public ~i Privat al Judetului Galati , inregistrata Ia Consiliul
Judetului Galati Ia nr. 8113/22.10.2015;
'
'
Avand in
vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. b) Ordonanta Guvernului nr.
71 /2002, privind organizarea ~i functionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public ~i privat de interes local, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 91 alin . (1) lit. a, d), alin. (2) lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica !ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;
Tn baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica !ocala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

HOT ARA~TE:
Art.1. (1) Se aproba modificarea organigramei ~i a statului de functii ale Serviciului
Public Judetean de Administrare a Domeniului Public ~i Privat al Judetului Galati, conform
anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari i~i i nceteaza aplicarea prevederile
Hotararii Consiliului Judetului Galati nr. 68/26.06.2015 privind modificarea organigramei ~i
a statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Administrare a Domeniului Public ~i
Privat al Judetului Galati.
'

'

Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Directiei Economie ~i Finante, Serviciului
de management a resurselor umane, sanatate ~i securitate in munca ~i asigurarea calitatii
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati ~i Serviciului Public
Judetean de Administrare a Domeniului Public ~i Privat al Judetului Galati.

PRE~EDINTE,

Nicolae Dobrovici Bacalba~a
Contrasemneazii pentru legalitate:
Secretarul Judefului
Paul Pu~ca~
Coca lo11el
I. ex./26.1 0.20 15
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Coca lo11el
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STAT DE FUNCTII
al Serviciului Public Judetean de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Galati
Nr .

F unctia d e exec utie, graduJ profesional

Functia

NiveluJ

Nr .

crt.

sau treapta profesionala

d e conducer e

studiilor

post uri

Specialita tea studiilor

66
3

TO TAL POST URI
l. CO NDUCERE
I

Director general

s

I

studii superioare adm in istrative

s
s

l

studii superioare administrative

I

studii superioare economice

Director general
2

adjunct

3

Contabil sef

II. SECTOR M ECANO-ENERGETI C (Compa rtiment i ntretinere ~ i marcaje rutier e drumu r i judetene)

20

s

l

studii superioare de specialitate

Inspector de specialitate l A, Inspector IA

S,M

I

Studii superioare sau medii

6- 12

Muncitor calificat II (conducator auto)

M.G

7

studii medii de spec. sau generale si curs de calificare

13-14

Muncitor calificat II (mecanic agricol)

M,G

2

studii medii de spec. sau generale si curs de calificare

4
5

lnginer sef

Muncitor calificat II (mecanic agricol-uti laj inciircator
15

frontal)

M.G

l

studii medii de spec. sau generale si curs de calificare

16

Muncitor calificat II (sudor)

M,G

I

studii medii de spec. sau generale si curs de calificare

17

Muncitor ca1ificat II (electrician)

M,G

1

studii medii de spec. sau generale si curs de calificare

(laciitu~)

18- 19

Muncitor ca1ificat II

M,G

2

studii medii de spec. sau generale si curs de calificare

20

Muncitor ca1ificat II (motostivuitorist)

M,G

1

studii medii de spec. sau generale si curs de calificare

M uncitor necalificat

M,G

3

Studii medii de spec. sau generale si curs de calificare

2 1-23

III. SER VIC IUL DE GESTIONARE, EXPLO ATARE SI INT RETINERE A DOMEN IULUI
PUBLIC SI PRIV AT
24
25-26

14
Sef serviciu

Inspector de specialitate lA, inspector IA

s

1

studii superioare de specialitate

S,M

2

studii superioare sau medii de specialitate
studii superioare de lunga sau scurta durata de specialitate in

27

Inspector de specialitate lA

SSD,S

I

piscicultura

M,G

8

studii medii de spec. sau generale si cur s de calificare

Muncitor calificat II (muncitor planta ii si amenajare
28-35

zone verzi)
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36-37
IV.

Muncitor calificat I (padurar)

BIROU DE

M,G

6
~efbirou

38
40-43

studii medii sau generate

DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE, IGIENIZARE SI

SAL UBRIZARE
39

2

Inspector de specialitate IA, inspector IA
Muncitor calificat II (agent DDD)

s

I

studii superioare ~i curs de calificare

S,M

I

studii superioare sau medii

M,G

4

studii medii de spec. sau generale ~i curs de calificare

8

V. COMPARTIMENT CONTABILITATE, RESURSE UMANE SI PSI-SSM
44-45

Inspector de specialitate IA, inspector lA

S,M

2

studii superioare sau medii de specialitate

46-48

Inspector de specialitate lA, inspector IA

S,M

3

studii superioare sau medii

49

Inspector de specialitate IA , inspector IA

S,M

I

studii superioare sau medii si curs de calificare
studii superioare sau medii

50

Secretar IA

S,M

I

51

Arhivist

S,M

I

Studii superioare sau medii de scurta durata

VI. COMPARTIMENT MONITORIZARE SI FUNCTION ARE PROIECTE EUROPENE
S,M

5
2

studii superioare sau medii

52-53

Inspector de specialitate lA, inspector IA

54

Administrator

M

I

Studii medii

55

Muncitor calificat II (ingrijitor)

M

I

Studii medii

56

Muncitor calificat II (paznic)

M

1

Studii medii de specialitate sau generate ~i curs de calificare

10

VII. SERVICIU APROVIZION ARE, ADMINISTRATIV, MARKETING
57
58-60
61
62-66

I

$ef serviciu
Inspector de specialitate lA, inspector lA

S,M

3

studii superioare sau medii si curs de calificare

Muncitor calificat II (conducator auto)

M,G

I

studii medii de spec. sau generate si curs de calificare

Muncitor calificat II (paznic)

M,G

5

studii medii de spec. sau generale ~i curs de calificare

HOTĂRÂREA NR. 133
din 29 octombrie 2015
privind: înlocuirea doamnei Secrieru Ana cu domnul Lazăr Maricel Nicolae, din partea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.363/08.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi
protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement,
precum şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică pentru administraţie publică locală, de
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 13.185/29.09.2015,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi cu nr. 7.363/29.09.2015;
Având în vedere art. 4 şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind
organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi lit. f) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se numeşte domnul Lăzăr Maricel Nicolae din partea Inspectoratului Şcolar
Judeţean Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi.
(2) Se înlocuieşte doamna Secrieru Ana cu domnul Lăzăr Maricel Nicolae din partea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, în Comisia pentru Protecţia Copilului Galaţi.
Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 243 din 30 iunie 2009 privind
reconstituirea Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, Comisiei pentru Protecţia Copilului Galaţi, doamnei
Secrieru Ana, precum şi domnului Lăzăr Maricel Nicolae.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Popa Cristina/Talabă Mihaela/1 ex./30.09.2015

Secretarul Judeţului: Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 134
din 29 octombrie 2015
privind: aprobarea componenţei nominale a comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare
a contestaţiilor pentru evaluarea finală a managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”
Galaţi, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.228/1/22.10.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al Serviciului de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului
Judeţului Galaţi;
Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi nr. 2346/21.10.2015,
înregistrată la Consiliul Judeţului Galaţi la nr. 6228/22.10.2015;
Având în vedere prevederile Regulamentul – Cadrul de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management,
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al
caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru
recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
Având în vedere prevederile art. 16, 21, 37, 38, 42 alin. (2), 43^1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a,d), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare finală pentru
managementul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi după cum urmează:
- Custurea Gabriel
- Director – Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
- Gorgoi Mihai
- Director – Muzeul Naţional Peleş.
- Dumitrescu Mărioara
- Arhitect şef (Direcţia Arhitect şef) – reprezentant al Consiliului
Judeţului Galaţi.
(2) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea
finală a managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi după cum urmează:
- Mitrof Marius
- Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi.
- Olteanu Mihaela
- Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi.
- Budescu Mitică
- Şef serviciu (Serviciul contencios şi probleme juridice) – reprezentant al
Consiliului Judeţului Galaţi.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de management al resurselor umane,
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţului Galaţi, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi şi membrilor comisiilor.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
Coca Ionel
1. ex./22.10.2015

SMRUSSMAC – Şef serviciu
Coca Ionel

