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HOTĂRÂREA NR. 3 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 847/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 360/10.01.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 847/10.01.2022;  
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Cerţeşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti) 

 

Având în vedere: 
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada  2020 - 2024, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Cerţeşti nr. 5/30.01.2020, respectiv 
următoarele obiective operaţionale/direcţii de acţiune: 
a)  Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de 
beneficiari) 
b) Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date  care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, 
adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere 
etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date 
c) Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Cerţeşti  
d) Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc.  
e) Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale 
2. Acordul de aderare a unităţii administrativ teritoriale comuna Cerţeşti, judeţul Galaţi la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Judeţului Galaţi.      
  
    Planul anual de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a 

comunei Cerţeşti), cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
 

CAPITOLUL I 
Administrarea, înființarea si finanțarea serviciilor sociale 

 
 A. Serviciile sociale existente la nivel local 
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A – Buget de stat; 
B – Contribuții persoane beneficiare; 
C – Alte surse. 

Nr. Crt. 

Cod serviciu social, 
conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului social 

Capacitate 
Grad de 
ocupare 

Bugetele  estimate  pe  surse  de  finanţare,  pentru serviciile  sociale  existente: 

Buget local 
Buget judeţean 

 
Buget de stat 

Contribuţii 
persoane 

beneficiare 
 

Alte  surse 

- - - - - - - - - - 

 
 B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 
Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire si asistenta, personal gospodărie, întreținere-reparații, deservire); 
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B – Justificare; 
C – Buget local; 
D – Buget județean; 
E – Buget de stat; 
F – Contribuții persoane beneficiare; 
G – Alte surse; 
 

Denumirea 
serviciului 

social propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiar

i 

 
 
 
 

Capacitatea 
necesara 

 
 

Capacit
ate 

clădire/s
paţiu 

necesar 
- mp - 

Resurse 
umane 

necesare 
(personal 

de 
specialitate

, de 
îngrijire şi 
asistenţă; 
personal 

gospodărie
, 

întreţinere-
reparaţii, 
deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile sociale  
existente: 

 
 
 
 

Justificare 

Nr. 
benef.

/zi 

Nr. 
locuri 

(în 
paturi) 

 

Buget 
local 
lei 

Buget 
judeţean 

 

Buget 
de stat 

Contribuţii 
persoane 

beneficiare 

Alte  
surse 

 
lei 

VALOARE 
TOTALA 
PROIECT 

 
LEI 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

  
  

 CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local  în conformitate  cu prevederile art.6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017 

    
1. Revizuirea / Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul   consiliului judeţean/consiliului local; 
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar; 
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ - teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori 
privaţi: 
I. lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de către aceştia – se actualizează lunar; 
II. serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi 
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. - se actualizează trimestrial/anual; 
III. situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului – se actualizează cel puţin anual;   
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul comunei Cerţeşti - se actualizează cel puţin trimestrial; 
2.Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi; 
3.Telefonul verde; 
4.Realizarea şi distribuirea de materiale informative în comunitate privind serviciile sociale oferite, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi nevoile particulare 
ale fiecărei categorii de beneficiari; 
5.Prezentarea pe pagina oficiala a comunei Cerţeşti la secțiunea   de Asistenţă Socială   a activităţilor desfăşurate şi a informaţiilor relevante cu privire la modificările 
legislative apărute privind acordarea beneficiilor sociale; 
6.Organizarea unor campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii organizate de direcţie sau în colaborare cu alte instituţii publice de interes local cu privire la 
promovarea serviciilor sociale ale direcţiei; 
7.Organizarea unor întâlniri cu furnizorii de servicii sociale acreditaţi, organizaţii de voluntariat, reprezentanţi ai persoanelor beneficiare; 
 

CAPITOLUL III 

Programul de formare  și îndrumare metodologică  a personalului  care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 
 1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.: 
a) cursuri de perfecţionare 

    Personalul de specialitate Nr. de persoane Buget estimat 

                    Funcţionari publici 1 3000 

b) cursuri de calificare 

                                      - Nr. de persoane Buget estimat 

 16 10000 

c) sesiuni de instruire pentru: 
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 
c.2. asistenţi personali - ; 
c.3. îngrijitori informali - ; 
c.4. voluntari - ; 
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor,  oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară etc.: 

 Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 

                  - -                         - 

   

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional; 
f) altele: ……………-……………….  
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare 
în servicii sociale: 
a) pentru asistenți sociali : nr. __-__; buget estimat ___-____ ; 
b) pentru psihologi : nr. __-__; buget estimat__________; 
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HOTĂRÂREA NR. 4 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 850/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 363/10.01.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 850/10.01.2022; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri), prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Costache Negri, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri) 

 

Având în vedere: 
1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Costache Negri nr. 14/31.05.2018 respectiv următoarele obiective 
operaţionale/direcţiile de acţiune: 
Obiectivul specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale grupului 
ţintă   (categoriilor de beneficiari): 
a) Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul comunei; 
b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate prin lege; 
c) Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale. 
Obiectivul specific 2 : Înființarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii ( date de contact, vârsta, nivel de pregătire 
şcolară şi profesională, date privind indemnizaţiile acordate : 
a) Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: 
ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, tichete pentru grădiniță, ajutoare materiale,etc. 
b) Crearea unei evidenţe informatizate ( fişiere, foldere, tabele centralizatoare,etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale. 
c) Actualizarea continuă a întregii bazei de date. 
Obiectivul specific 3 :Dezvoltarea unor atitudini procreative şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale: 
a) Informare şi consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al serviciilor şi măsurilor sociale. 
b) Măsuri de implicare a medicului de familie din localitate în programele de prevenire a stării de sănătate a populaţiei comunei Costache Negri, indiferent de vârstă. 
c) Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi 
expertiză în domeniul serviciilor sociale,alţi invitaţi,unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunităţii. 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri  

( U.A.T. a comunei Costache Negri )  cuprinde: 
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 

 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 
A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Buget de stat;  
B - Contribuţii persoane beneficiare;  
C - Alte surse. 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social,conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului social 

Capacitate 
Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de 
finanțare,pentru serviciile sociale existente: 

Buget 
local 

Buget 
județean 

A B C 

1 - - - - - - - - - 
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2 - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

 
B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);  
B - Justificare;  
C - Buget local;  
D - Buget judeţean;  
E - Buget de stat;  
F - Contribuţii persoane beneficiare;  
H - Nr. locuri (în paturi). 
 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din 

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori 
privaţi:   
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel 
puţin trimestrial;  
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  
3. Telefonul verde;  
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune 
socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 
 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  
a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

b) cursuri de calificare 

 Nr. persoane Buget estimat 

................................. 2 - 

c) sesiuni de instruire pentru:  
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  
c.2. asistenţi personali;  
c.3. îngrijitori informali; 
c.4. voluntari; 

 Nr. persoane Buget estimat 

Asistenţi personali  21 732 mii lei 

Indemnizaţii 11 212 mii lei 

 
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară etc.: 

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 

Denumire serviciu social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate necesara 

Capacitate 
clădire/spațiu 

necesar 
-mp- 

A 

Bugetele estimate pe surse de 
finanțare,pentru serviciile 
sociale propuse pentru a fi 

infinitate: 

B 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

 

Fundație umanitara pentru 
ocrotirea persoanelor aflate 

in dificultate 
- - Nr.benef./zi H - - x x - x x - 

Servicii de îngrijire la 
domiciliul a persoanelor 

vârstnice 
- - - - - - x x x x x - 

Programe de 
integrare/reintegrare pentru 

grupuri dezavantajate 
persoanelor aflate in 

dificultate,victime ale 
violentei domestice) 

- - - - - - x x - x x - 

Organizarea de activităţi de 
consiliere profesionala si 
plasare a forței de munca 

      x x - x  - 
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- - - 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  
f) altele: 0  
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de 
supervizare în servicii sociale:  
a) pentru asistenţi sociali * nr. 2 ; buget estimat 1000 lei;  
b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  
c) etc.  
 

HOTĂRÂREA NR. 5 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 849/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 362/10.01.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 849/10.01.2022; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Folteşti, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti) 

 
Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Folteşti nr.21/26.06.2014 respectiv următoarele obiective 
operaţionale/direcţiile de acţiune: 
 Obiectiv specific: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă 
(categoriilor de beneficiari); 
1. Obiectiv specific: Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire 
şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, 
alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date; 
2. Obiectiv specific: Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul 
comunei Folteşti; 
3. Obiectiv specific: Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor 
sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Folteşti iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale 
ale comunităţii locale; 
4. Obiectiv specific: Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 
 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. 

a comunei Folteşti)  cuprinde: 
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 
A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean)  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Buget de stat;  
B - Contribuţii persoane beneficiare;  
C - Alte surse. 
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social,conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului social 

Capacitate 
Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de 
finanțare,pentru serviciile sociale existente: 

Buget 
local 

Buget 
județean 

A B C 

1 - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);  
B - Justificare;  
C - Buget local;  
D - Buget judeţean;  
E - Buget de stat;  
F - Contribuţii persoane beneficiare; 
H - Nr. locuri (în paturi). 
 
 

Denumire 
serviciu social 

propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate necesară 
Nr.benef./zi 

Capacitate 
cladire/spatiu 
necesar m.p. 

A 

Bugetele estimate pe sursele de 
finantare, pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi infiinate: 
B 

C D E F G  

   Nr.benef./zi H         

Centru de zi 
pentru consiliere 
și sprijin pentru 
părinți și copii 

8899CZ-F-I 
Copii /părinţi aflaţi 
în situaţie de risc 

social 
30 - 40 1     

300 
mii 
lei 

 

Unitate îngrijire 
la domiciliu 

8810ID-I 
Vârstnici aflaţi în 

situaţie de risc 
social 

10 - - 1     
50 
mii 
lei 

 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din 

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori 
privaţi:   
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel 
puţin trimestrial;  
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  
3. Telefonul verde;  
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune 
socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 
 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  
a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 - 

 
b) cursuri de calificare 

 Nr. persoane Buget estimat 

.................................  - 

 
c) sesiuni de instruire pentru:  
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  
c.2. asistenţi personali;  
c.3. îngrijitori informali; 
c.4. voluntari; 

 Nr. persoane Buget estimat 

Asistenţi personali  30 800.000 lei 

 
d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară etc.: 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din ianuarie 2022 

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 

- - - 

 
e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  
f) altele: 0  
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de 
supervizare în servicii sociale:  
a) pentru asistenţi sociali * nr. 0 ; buget estimat 0 lei;  
b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  
c) etc.  
 

HOTĂRÂREA NR. 6 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Griviţa  (U.A.T. a comunei Griviţa) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 848/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 361/10.01.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 848/10.01.2022; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Griviţa, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa) 

 
Cuprinde: 

1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 
        La nivelul comunei Griviţa este înfiinţat Serviciul Public Local de Asistență Socială care este acreditat să acorde servicii sociale, conform cu Decizia nr. 50 din 
data de 09.11.2012.  
        În cadrul Serviciului Public Local  de Asistență Socială al comunei Griviţa sunt prevăzute următoarele funcții :  1  funcţionar public - consilier superior , cu studii 
postuniversitare în domeniul asistenţei sociale. 
         
        Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale, înfiinţată la nivel de compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului comunei,  cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 
         În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau 
comunităţi aflate în nevoie socială, Serviciul Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 
a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Griviţa, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea  
potenţialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; 
b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri; 
c) de strategie prin dezvoltarea serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; 
d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile 
publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii 
sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 
e) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile. 
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Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 

A. Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  

a) tineri provenind din sistemul de protecţie a copilului; 
b) familii monoparentale; 
c) familii tinere; 
d) copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 
Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 
a) resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 
b) dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 
c) familii cu climat social defavorabil;  
d) abandonul şcolar; 
e) probleme de sănătate; 
B. Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 
a) sănătatea precară; 
b) venituri mici în raport cu necesităţile; 
c) izolare, singurătate; 
d) capacitatea scăzută de autogospodărire; 
e) absența suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent; 
C. Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt : 
a) accesibilitatea, inclusiv în propria locuinţă ; 
b) lipsa locurilor de muncă protejate;  
c) lipsa profesioniştilor în servicii specializate; 
d) atitudinea discriminatorie a societăţii; 
e) situaţia materială precară;       
f) lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 
D. Tipurile de situații de dificultate, vulnerabile, dependente sau risc social și estimarea numărului de beneficiari: 

a) Persoane adulte cu dizabilităţi :  86;   
b) Copii cu dizabilităţi: 12 ;  
c) Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 85 de dosare şi  172 de persoane; alocații pentru susținerea familiei: 43 de dosare şi 173 de 
persoane );  
d) Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate: 50 ;  
e) Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 6; 
f) Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav : 22 asistenţi personali şi 22 indemnizaţii de însoţitor pentru persoanele cu handicap grav . 
  
       Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Griviţa pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistență Socială de la 
nivelul comunei Griviţa este următoarea: 
     - 1 persoană responsabilă cu evidenţa şi plata beneficiilor de asistenţă socială precum şi cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale. Atribuţiile sunt specificate în fişa 
postului. 
      Finanțarea serviciilor sociale 

      Finanţarea Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de 
asistenţă socială se asigură din bugetul local şi bugetul de stat. 
     Servicii sociale propuse a fi înființate 

      În anul 2022, la nivelul comunei Griviţa ne propunem înfiinţarea de servicii sociale pentru grupuri vulnerabile precum: 
  - persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau sunt dependente şi/sau au nevoi complexe de îngrijire ; 
- copii şi adulţi cu dizabilităţi , inclusiv persoane invalide şi cu o concentrare pe persoanele cu nevoi complexe; 
 - copii săraci, mai ales aceia care trăiesc în familii cu mulţi copii sau în familii monoparentale. 
 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din 

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 
1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori 
privaţi:   
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel 
puţin trimestrial;  
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  
3. Telefonul verde;  
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune 
socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 
 

CAPITOLUL III 

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 

1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  
a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. persoane Buget estimat 

Asistent social 1 - 

 
       Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2022 la nivelul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa au drept scop exclusiv 
sprijinirea/consilierea copiilor vulnerabili, prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune  socială, acțiuni care sunt adresate persoanelor  şi familiilor fără 
venituri sau cu venituri reduse, persoanelor vârstnice, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate.        
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       Cu toate că responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei  
persoane, precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervin prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi 
servicii sociale adecvate. 
         Autoritatea administraţiei publice locale îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de 
asistenţă socială şi serviciile sociale. Prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, se contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor 
beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.  
         Funcţionarii din cadrul Serviciului Public Local de Asistență Socială al comunei Griviţa îşi propun următoarele obiective: promovarea drepturilor omului, a unei 
imagini pozitive a persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile, astfel încât serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, să prevină şi să 
limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de comunitate, prin consilierea şi îndrumarea acestora, prin găsirea unor locuri de muncă, 
excepţie făcând persoanele vârstnice. 
         Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în 
vigoare. 
 

HOTĂRÂREA NR. 7 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.706/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 63011/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12706/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu), prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Rediu, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu) 

 
      Având în vedere: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.14/22.04.2021; 
2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2018-2021, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, direcția de acțiune/obiectiv operațional: incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de 
persoane expuse sărăciei sau excluziunii sociale; 
 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu ( U.A.T. a 

comunei Rediu) cuprinde: 
1. privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale – capitolul I; 
2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local – capitolul II; 
3. Programul de formarea și îndrumare  metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale – capitolul III.  

 
CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 
A. Serviciile sociale existente la nivel local 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A – Buget de stat; 
B – Contribuții persoane beneficiare; 
C – Alte surse. 
 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului 

social 
Capacitatea 

Grad 
de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, 
pentru 

serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

A B C 
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1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 
B. Servici sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
       A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întretinere-reparații, deservire); 
      B -  Justificare; 
      C – Buget local; 
      D – Buget județean; 
      E – Buget de stat; 
      F – Contribuții persoane beneficiare; 
      G – Alte surse; 
      H – Număr locuri (în paturi). 
 

Denumire 
serviciu 
social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesară 

Capacitate 
clădire/spațiu 

necesar 
- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 
surse de finanțare, pentru 
serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Număr 
benef./zi 

H C D E F G 

- - - - - - - - - - - - - 

             

 
 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din 

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

 

 
1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, 
informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori 
privați: 
I.lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 
II. serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și 
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 
III. situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează 
cel puțin trimestrial; 
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe 
perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 
3. Telefonul verde; 
Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.; 
4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 
5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 
6. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de 
excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 
7. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 
CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 
a) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 3200 lei 

b) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

c) sesiuni de instruire pentru: 
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 
c.2. asistenți personali; 
c.3. îngrijitori informali*; 
c.4. voluntari* 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. 5  1000  lei 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 8 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.705/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere adresa nr. 63064/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12705/16.11.2021; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela), prevăzut în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Schela, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela) 

 
Având în vedere Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pentru perioada 2019-2024, respectiv următoarele obiective operaţionale: 

a) Obiective generale: 

• îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel local; 
• serviciile oferite de către personalul cu atribuții de asistență socială, vor fi orientate spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii 
sociale; 
• tratamentul corect şi echitabil al tuturor copiilor în societatea noastră, în exercitarea drepturilor de către copii; 
• dezvoltarea serviciilor sociale cu caracter primar; 
• dezvoltarea parteneriatelor; 
• dezvoltarea activităților de informare asupra drepturilor și obligațiilor cetățenilor; 
• diversificarea acțiunilor de conștientizare și sensibilizare socială; 
• dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu handicap; 
• prevenirea marginalizării sociale; 
• combaterea riscului de excluziune socială; 
• combaterea abuzului și neglijării persoanelor vârstnice; 
 

b) Obiective specifice: 
1. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de 
beneficiari) 
2. Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, 
adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere 
etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii ; 
3. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat și integrat de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Schela; 
4. Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG - uri etc.; 
5. Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 
6. Identificarea şi prevenirea dificultăţilor cauzate de incapacitatea de a crea condiţii în acord cu posibilităţile şi resursele pe care le au persoanele cu dizabilităţi; 
7. Pregătirea continuă a personalului; 
8. Asigurarea dreptului copiilor la educaţie; 
9. Acreditarea serviciilor de asistență socială acordate de Primăria comunei Schela 
 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela ( U.A.T. 

a comunei Schela ) cuprinde: 
 
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I; 
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II; 
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
 

CAPITOLUL I 

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 
C. Serviciile sociale existente la nivel local 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
A – Buget de stat; 
B – Contribuții persoane beneficiare; 
C – Alte surse. 

Nr 
crt 

Cod serviciu 
social, conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea 
serviciului 

social 
Capacitatea 

Grad 
de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

A B C 

1. - - - - - -  - - 

TOTAL - - - - - - - - - 
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D. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

      Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
      A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire); 
      B -  Justificare; 
      C – Buget local; 
      D – Buget județean; 
      E – Buget de stat; 
      F – Contribuții persoane beneficiare; 
      G – Alte surse; 
      H – Număr locuri (în paturi). 
 

Denumire 
serviciu 
social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesară 

Capacitat
e 

clădire/sp
ațiu 

necesar 
- mp - 

A 

Bugetele estimate pe 
surse de finanțare, pentru serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate 
B 

Nr. 
benef./

zi 
H C D E F G 

Centrul 
comunitar de 

consiliere 

8899/ 
Centru de 

zi 

Copii 
Părinți 

Vârstnici 
Persoane cu 
dizabilități 

20  100 

Coordonator 
- centru 
Psiholog 

Asistent social 
Lucrător social 

Asistent medical 
comunitar 
voluntari 

30.000 40.000   40.000  

Având în vedere că la nivelul rețelei școlare din com. Schela  nu există un psiholog este nevoie de îmbunătățirea gradului de educație, a riscului de abandon 
școlar 

 

E. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru realizarea obiectivului operațional/direcției de acțiune prevăzută în* Ordinul președintelui Agenției naționale pentru achiziții publice nr. 
281/2016. 
Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 
 
F. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998, privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare: 
1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local: 
a.) - 
b.)- 
2. Capitolele de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, pentru care se pot acorda subvenții; 
3. Bugetul estimat al programului de subvenționare.............. . 
 

CAPITOLUL II 

Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017 

 
1. Revizuirea/Actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul serviciului public de asistență socială: 
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local; 
c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare / formulare/ modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, 
informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. – se actualizează cel puțin lunar; 
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori 
privați: 
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia – se actualizează lunar; 
(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: număr cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și 
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior, etc. – se actualizează trimestrial/anual; 
(iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului – se actualizează cel puțin anual; 
e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale* – se actualizează cel 
puțin trimestrial; 
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 
realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi; 
3. Telefonul verde; 
4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local 
etc.; 
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială; 
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc.; 
7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de 
excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.; 
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 

 

CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 
1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 
a) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 5000 lei 

b) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

c) sesiuni de instruire pentru: 
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 
c.2. asistenți personali; 
c.3. îngrijitori informali; 
c.4. voluntari 
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 Număr de persoane Buget estimat 

c.2.   

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale comunelor, prin asociații profesionale,  prin asociații de dezvoltare 
intercomunitară, etc.: 

Teme de interes Număr de persoane Buget estimat 

- - - 

e)  participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național; 
f)  altele: ........................................... 
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de 
supervizare în servicii sociale: 
a) pentru asistenții sociali: nr. ..................; buget estimat ............... ; 
b) pentru psihologi: nr. .............................. ; buget estimat .............. ; 
c) etc. 
 

HOTĂRÂREA NR. 9 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.684/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 61989/15.11.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12684/16.11.2021; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se acordă avizul consultativ favorabil pentru Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni), prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Primăriei Şendreni, care răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXĂ 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind 

 serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni) 

 
Având în vedere:  

Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Șendreni nr. 59 din 29.05.2019, respectiv următoarele obiective 
operaţionale/direcţiile de acţiune: 
 Obiectivul specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale grupului 
ţintă (categoriilor de beneficiari): 
a) Colectarea informaţiilor necesare identificării sau actualizării nevoilor sociale la nivelul comunei. 
b) Constituirea categoriilor de beneficiari de servicii sociale la nivelul localităţii, repartizaţi în funcţie de tipurile de servicii sociale reglementate prin lege. 
c) Asigurarea şi urmărirea încadrării în standardele de cost şi calitate pentru serviciile sociale acordate, cu respectarea prevederilor legale. 
Obiectivul specific 2 : Înființarea şi actualizarea continuă a unei baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii ( date de contact, vârsta, nivel de pregătire 
şcolară şi profesională, date privind indemnizaţiile acordate : 
a) Măsuri de facilitare a accesului persoanelor aflate în grupul ţintă în acordarea ajutoarelor financiare, materiale şi medicale pentru situaţiile reglementate de lege: 
ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, tichete pentru grădiniţă, ajutoare materiale,etc. 
b) Crearea unei evidenţe informatizate (fişiere, foldere, tabele centralizatoare,etc.) care să cuprindă toate informaţiile referitoare la beneficiarii de servicii sociale. 
c) Actualizarea continuă a întregii baze de date. 
Obiectivul specific 3 :Dezvoltarea unor atitudini procreative şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale: 
a) Informare şi consiliere a locuitorilor comunei în orice domeniu de interes al serviciilor şi măsurilor sociale. 
b) Măsuri de implicare a medicului de familie din localitate în programele de prevenire a stării de sănătate a populaţiei comunei Șendreni, indiferent de vârsta. 
c) Organizarea unor întâlniri periodice, la care vor participa personalul Primăriei, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, alte persoane cu pregătire şi 
expertiză în domeniul serviciilor sociale,alţi invitaţi,unde vor fi prezentate problemele personale sau de grup ale comunităţii. 

Planul local de acţiune pentru anul 2022 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni 

(U.A.T. a comunei Şendreni) cuprinde: 
1. Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale - capitolul I;  
2. Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean - capitolul II;  
3. Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - capitolul III. 
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CAPITOLUL I Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 
A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Buget de stat;  
B - Contribuţii persoane beneficiare;  
C - Alte surse. 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social,conform 

Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului 
social 

Capacitate Grad de ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare,pentru 
serviciile sociale existente: 

Buget local 
Buget 

județean 
A B C 

1 8891 
Centrul Social 

Comunitar Șendreni 
30 30 400 mii lei - - - - 

2 - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - 

Total - - - - 400 mii lei - - - - 

 
B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate  
Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:  
A - Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire şi asistenţă; personal gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire);  
B - Justificare;  
C - Buget local;  
D - Buget judeţean;  
E - Buget de stat;  
F - Contribuţii persoane beneficiare;  

 

 

CAPITOLUL II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu 

prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 

1. Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:  
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;  
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local;  
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, 
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează cel puţin lunar;  
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori 
privaţi:   
e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale - se actualizează cel 
puţin trimestrial;  
2. Activităţi de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada 
realizării evaluării iniţiale, a anchetelor sociale sau a activităţii de consiliere în cadrul centrelor de zi;  
3. Telefonul verde;  
4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;  
5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  
6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  
7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune 
socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;  
8. Mesaje de interes public transmise prin presă. 
 

CAPITOLUL III Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale 

 
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:  
a) cursuri de perfecţionare  

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 6000 lei 

b) cursuri de calificare 

 Nr. persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 3 0 lei 

c) sesiuni de instruire pentru:  
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;  
c.2. asistenţi personali;  
c.3. îngrijitori informali; 
c.4. voluntari; 

 Nr. persoane Buget estimat 

Asistenți personali  20 7000 lei 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale, prin asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară etc.: 

Teme de interes Nr. persoane Buget estimat 

- - - 

e) participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional:0;  
f) altele: 0  
2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fişelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de 
supervizare în servicii sociale:  
a) pentru asistenţi sociali * nr. 2 ; buget estimat 0 lei;  
b) pentru psihologi: nr. 0; buget estimat 0 lei;  
c) etc.  
 

Denumire serviciu social 
propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate necesara 

Capacitate 
clădire/spațiu 

necesar 
-mp- 

A 

Bugetele estimate pe surse de 
finanțare,pentru serviciile 
sociale propuse pentru a fi 

infinitate: 

B 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

G 
 

 

- - - Nr.benef./zi H - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 
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HOTĂRÂREA NR. 10 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: acordarea unui stimulent financiar personalului medical superior din cadrul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din 
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 621/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor nr. 150/06.01.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

621/06.01.2022; 
Având în vedere prevederile art. 199 alin. (2) şi ale art. 201 alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) şi (4) din Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru un număr de 8 angajaţi din cadrul personalului medical superior 
de la nivelul Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, în cuantum brut de 2000 lei/lună, începând 
cu drepturile salariale aferente anului 2022. 

 
Art.2. Personalul care beneficiază de stimulent în condiţiile prezentei hotărâri va fi stabilit de managerul unităţii sanitare, pe 

baza unor criterii prevăzute într-un regulament propriu, aprobat prin decizie a managerului cu avizul prealabil al Consiliului de 
Administraţie al unităţii sanitare.    

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

HOTĂRÂREA NR. 11 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14.073/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 20062/17.12.2021 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Galaţi la nr. 14073/17.12.2021; 
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 233/26.11.2020 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital 
din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
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ANEXĂ 

STAT DE FUNCŢII al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati 

 
Nr.crt. Functii Tr./grad prof. Nivelul/specialitatea studiilor 

 Conducere Executie   

 Comitet Director: 3 posturi   

1.  Manager 
 

  -Studii superioare de lunga durata 
-Cursuri de perfectionare in management sau management sanitar agreate de Ministerul 

Sanatatii/masterate sau doctorate in management sanitar, economic ori administrativ 

2.  Director Medical    Studii superioare medicale 

3.  Director Financiar-Contabil   Studii superioare economice 

 S1         Sectia Pneumologie I: 49 posturi   

4.  Medic sef sectie-VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

5.   Medic -VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

6.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

7.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

8.   Medic-VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

9.   Medic primar Studii superioare medicale-pneumologie 

10.   Asistent med. gen. sef principal Studii SS specialitate 

11.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

12.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

13.   Asistent med. Gen.  Studii SS specialitate 

14.   Asistent med. Gen.  principal Studii SS specialitate 

15.   Asistent med. Gen principal Studii  SS specialitate 

16.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

17.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

18.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

19.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

20.   Asistent med. Gen.   Studii de specialitate 

21.   Asistent med. Gen.   Studii de specialitate 

22.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

23.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

24.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

25.   Asistent med. Gen. principal Studii  SS specialitate 

26.   Asistent med. Gen.  principal Studii de specialitate 

27.   Asistent med. Gen.  . Studii SS de specialitate 

28.   Asistent med. Gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

29.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

30.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

31.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

32.   Infirmiera  Studii generale si curs 

33.   Infirmiera-VACANT  Studii generale si curs 

34.   Infirmiera-VACANT  Studii generale si curs 

35.   Infirmiera VACANT  Studii generale si curs 

36.   Infirmiera  Studii generale si curs 

37.   Infirmiera   Studii generale si curs 

38.   Infirmiera  Studii generale si curs 

39.   Infirmiera  Studii generale si curs 

40.   Infirmiera VACANT  Studii generale si curs 

41.   Infirmiera VACANT  Studii generale si curs 

42.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

43.   Ingrijitoare  Studii generale 
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44.   Ingrijitoare   Studii generale 

45.   Ingrijitoare   Studii generale 

46.   Ingrijitoare  Studii generale 

47.   Ingrijitoare   Studii generale 

48.   Ingrijitoare   Studii generale 

49.   Ingrijitoare   Studii generale 

50.   Ingrijitoare  Studii generale 

51.   Ingrijitoare  Studii generale 

52.   Ingrijitoare  Studii generale 

               S2         Sectia Pneumologie II : 50   

53.  Medic sef sectie- VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

54.   Medic  Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

55.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

56.   Medic VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

57.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

58.   Medic  Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

59.   Medic VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

60.   Asistent med. gen sef principal Studii specialitate 

61.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

62.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

63.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

64.   Asistent med. gen principal. Studii specialitate 

65.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

66.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

67.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

68.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

69.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

70.   Asistent med. gen  . Studii de specialitate 

71.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

72.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

73.   Asistent med. gen              principal   Studii SS specialitate 

74.   Asistent med. gen.  Studii SS de specialitate 

75.   Sora medicala principal Studii medii de specialitate 

76.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

77.   Asistent med. gen.   Studii de specialitate 

78.   Asistent med. gen. . Studii de specialitate 

79.   Asistent med. gen.  principal Studii de specialitate 

80.   Asistent med. gen.  Studii de specialitate 

81.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

82.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

83.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

84.   Infirmiera   Studii generale + curs 

85.   Infirmiera  Studii generale + curs 

86.   Infirmiera  Studii generale + curs 

87.   Infirmiera  Studii generale + curs 

88.   Infirmiera   Studii generale + curs 

89.   Infirmiera  Studii generale + curs 

90.   Infirmiera   Studii generale + curs 

91.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

92.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

93.   Ingrijitoare  Studii generale 

94.   Ingrijitoare  Studii generale 

95.   Ingrijitoare   Studii generale 
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96.   Ingrijitoare   Studii generale 

97.   Ingrijitoare  Studii generale 

98.   Ingrijitoare   Studii generale 

99.   Ingrijitoare  Studii generale 

100.   Ingrijitoare    Studii generale 

101.   Ingrijitoare  Studii generale 

102.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S3       Sectia Pneumologie  III : 54   

103.  Medic sef sectie VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

104.   Medic - VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

105.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

106.   Medic - VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

107.   Medic  Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

108.   Medic-VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale pneumologie 

109.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

110.   Asistent med. gen sef principal Studii SS specialitate 

111.   Asistent med. Gen  principal Studii SS specialitate 

112.   Asistent med. Gen  Studii specialitate 

113.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

114.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

115.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

116.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

117.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

118.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

119.   Asistent med. Gen  Studii specialitate 

120.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

121.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

122.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

123.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

124.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

125.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

126.   Asistent med. Gen VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

127.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

128.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

129.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

130.   Asistent med. Gen VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

131.   Asistent med. Gen VACANT  Studii specialitate 

132.   Infirmiera-VACANT  Studii generale + curs 

133.   Infirmiera  Studii generale + curs 

134.   Infirmiera  Studii generale + curs 

135.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

136.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

137.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

138.   Infirmiera   Studii generale + curs 

139.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

140.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

141.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

142.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

143.   ingrijitoare  Studii generale 

144.   Ingrijitoare   Studii generale 

145.   ingrijitoare  Studii generale 

146.   Ingrijitoare   Studii generale 

147.   Ingrijitoare   Studii generale 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din ianuarie 2022 

  
148.   Ingrijitoare   Studii generale 

149.   Ingrijitoare   Studii generale 

150.   Ingrijitoare  Studii generale 

151.   Ingrijitoare  Studii generale 

152.   Ingrijitoare   Studii generale 

153.   Ingrijitoare   Studii generale 

154.   Ingrijitoare  Studii generale 

155.   Ingrijitoare   Studii generale 

156.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S4        Sectia Pneumologie Copii  : 22   

157.  Medic sef sectie - VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

158.   Medic  Specialist  Studii superioare medicale – pediatrie 

159.   Medic  Primar Studii superioare medicale – pediatrie 

160.   Asistent med. Ped. sef principal Studii SS de specialitate 

161.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

162.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

163.   Asistent med. Ped. principal Studii specialitate 

164.   Asistent med. Gen/Ped. principal Studii SS  de specialitate 

165.   Asistent med. gen. VACANT  Studii SS/PL de specialitate 

166.   Asistent med. gen. principal Studii SS /SSD de specialitate 

167.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

168.   Infirmiera  Studii generale + curs 

169.   Infirmiera  Studii generale + curs 

170.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

171.   ingrijitoare  Studii generale 

172.   ingrijitoare  Studii generale 

173.   Ingrijitoare   Studii generale 

174.   ingrijitoare   Studii generale 

175.   ingrijitoare   Studii generale 

176.   ingrijitoare   Studii generale 

177.   ingrijitoare   Studii generale 

178.   ingrijitoare  Studii generale 

 S5        Compartiment M.D.R. : 5   

179.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

180.   Asistent med. gen.   principal Studii SS de specialitate 

181.   Asistent med. gen.   Studii specialitate 

182.   Infirmiera VACANT  Studii generale+curs 

183.   ingrijitoare  Studii generale 

 S6           Camera de garda : 14   

184.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

185.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

186.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

187.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

188.   Asistent med. gen. principal     Studii SS de specialitate 

189.  Asistent sef unitate VACANT  asist/principal Studii SS/PL de specialitate 

190.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

191.   Asistent med. gen.  Studii specialitate 

192.   Asistent med. gen.  Studii specialitate 

193.   Ingrijitoare   Studii generale 

194.   ingrijitoare   Studii generale 

195.   ingrijitoare   Studii generale 

196.   brancardier  Studii generale 

197.   brancardier  Studii generale 
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 S7  Laborator Radiologie si Imagistica Medicala : 10   

198.   Medic  Specialist Studii superioare medicale - radiologie si imagistica medicala 

199.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

200.   Asistent med. rad. VACANT deb/asist./princ Studii specialitate 

201.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

202.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

203.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

204.   Registrator med. VACANT principal Studii specialitate + competenta radiologie 

205.   Asistent med. rad.   Studii specialitate 

206.   Asistent med. rad.   Studii specialitate 

207.   Asistent med. rad. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

 S8     Compartiment Explorari Functionale : 4   

208.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

209.   Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

210.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

211.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S9       Compartiment Endoscopie Bronsica: 3   

212.    

Medic VACANT 

 

Specialist /Primar 

Studii superioare medicale in specialitatea anestezie terapie intensiva/medicina de urgenta/  

 cu competenta in endoscope bronsica 

213.   Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

214.   Asistent med. gen. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

 S10             Compartient Sterilizare : 4   

215.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

216.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

217.   Asistent med. gen.   Studii specialitate 

218.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S11             Laborator Analize Medicale : 17   

219.  Sef laborator 

 VACANT 

Medic /chimist/biolog  Studii superioare de specialitate 

220.   Medic Primar Studii superioare medicale laborator 

221.   Chimist  Principal Studii superioare de specialitate 

222.   Chimist Principal  Studii superioare de specialitate 

223.   ChImist   Studii superioare de specialitate 

224.   Asistent med. lab.   principal Studii specialitate 

225.   Asistent med. lab.VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

226.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

227.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

228.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

229.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

230.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

231.   Asistent med. lab. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

232.   Asistent med. lab. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

233.   Asistent med. lab. VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

234.   ingrijitoare  Studii generale 

235.   ingrijitoare  Studii generale 

 S12      Compartiment Gimnastica Medicala : 1   

236.   Profesor CFM – VACANT Principal Studii superioare de specialitate 

 S13           Farmacie cu circuit inchis : 8   

237.  Farmacist sef VACANT   Studii superioare de specialitate 

238.   Farmacist   Studii superioare de specialitate 

239.   Asistent med. farmacie principal Studii de specialitate 

240.   Asistent med. farmacie principal Studii de specialitate 

241.   Asistent med. farmacie principal  Studii de specialitate 
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242.   Asistent med. farmacie  principal Studii de specialitate 

243.   Asistent med. farmacie VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

244.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S14      Dispensar T.B.C. nr. 1 : 13   

245.   Medic - VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

246.   Medic Primar  Studii superioare medicale pneumologie 

247.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

248.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

249.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

250.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

251.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

252.   Asistent med. Gen. principal Studii  SS specialitate 

253.   Asistent medico-social principal Studii specialitate 

254.   Asistent med. Rad.   Studii specialitate 

255.   Asistent med. Rad. principal Studii specialitate 

256.   Registrator med.  principal Studii specialitate 

257.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S15     Dispensar T.B.C. nr. 2 : 13   

258.   Medic  Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

259.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

260.   Medic -VACANT Specialist/ primar Studii superioare medicale pneumologie 

261.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

262.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

263.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

264.   Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

265.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

266.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

267.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

268.   Statistician   med.  principal Studii specialitate 

269.   Registrator  med.  . Studii specialitate 

270.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S16     Dispensar T.B.C. Tg. Bujor : 5   

271.   Medic   Rezident pneumologie Studii superioare medicale  

272.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

273.   Asistent med. ped. principal Studii specialitate 

274.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

275.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S17             Dispensar T.B.C. Tecuci : 9   

276.   Medic  Specialist  Studii superioare medicale pneumologie 

277.   Medic VACANT Specialist/primar Studii superioare medicale pneumologie 

278.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

279.   Asistent med. Gen.    Studii  de specialitate 

280.   Asistent med.Gen VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

281.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

282.   Asistent med. Gen.  principal Studii SSD specialitate 

283.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

284.   ingrijitoare  Studii generale 

 S18            Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinetein specialitati: 

cabinet pneumologie   : 2 

  

285. Asistent med. gen.   Studii specialitate 

286. Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 Compartiment de evaluare si  statistica medicala:9    

287.  Statistician med. principal Studii specialitate 
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288.  Statistician med. VACANT principal Studii specialitate 

289.  Registrator med. principal Studii specialitate 

290.  Registrator med.   Studii specialitate 

291.  Registrator med. VACANT principal Studii specialitate 

292.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

293.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

294.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

295.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

 Comp. de Prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale: 5   

296.  Medic VACANT Specialist /Primar Studii superioare medicale epidemiologie 

297  Medic  Rezident epidemiologie Studii superioare medicale  

298  Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

299  Asist. med. Gen./igiena  Studii de specialitate  curs de perfectionare profesionala in domeniu 

300  Agent DDD VACANT  Studii generale + curs 

 Compartiment juridic : 1   

301  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

 Personal clerical : 1   

302  Preot  Studii superioare de specialitate 

 Compartiment Securitatea Muncii, P.S.I. Protectie Civila si Situatii de urgenta  : 1   

303  Inginer   Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 COMPARTIMENT INFORMATICA   

304  Informatician VACANT  Studii superioare de specialitate 

 Birou  contabilitate : 5   

305 Sef birou VACANT   Studii superioare economice 

306  Economist  Studii superioare economice 

307  Economist  Studii superioare economice 

308  Economist   Studii superioare economice 

309  Economist   Studii superioare economice 

 Serviciul RUNOS : 5   

310 Sef  serviciu VACANT   Studii superioare juridice/economice/administrative 

311  Referent de specialitate  Studii superioare administrative 

312  Economist    Studii superioare economice 

313  Economist   Studii superioare economice 

314  Referent  de specialitate  Studii superioare economice / juridice 

 Serviciul Tehnic si Administrativ : 7   

315 Sef serviciu   Studii superioare tehnice 

316  Secretar dactilograf  Studii medii 

317  Secretar dactilograf  Studii medii 

318  Referent de specialitate   Studii superioare administrative 

319  Magaziner     Studii medii 

320  Magaziner  Studii medii 

321  Economist   Studii superioare economice 

 Spalatorie :6   

322  Spalatoreasa cu gestiune  Studii generale 

323  Spalatoreasa  Studii generale 

324  Spalatoreasa VACANT  Studii generale 

325  Spalatoreasa   Studii generale 

326  Spalatoreasa  Studii generale 

327  Spalatoreasa   Studii generale 

 Personal intretinere si deservire posturi fixe : 23   

328  Muncitor calificat - tamplar  Calificare 

329  Muncitor calificat – sudor-VACANT  Calificare 

330  Muncitor calificat – sudor  Calificare 
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331  Muncitor calificat – zugrav  Calificare 

332  Muncitor calificat  - instalator sanitar VACANT  Calificare 

333  Muncitor calificat – prelucrator prin aschiere  Calificare 

334  Muncitor calificat- lacatus mecanic VACANT  Calificare 

335  Muncitor calificat – conducator mecanic auto  Calificare 

336  Muncitor calificat – telefonist   Calificare 

337  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

338  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

339  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

340  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

341  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

342  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

343  Muncitor calificat electrician   Calificare 

344  Muncitor calificat- sofer   Calificare 

345  Muncitor calificat- sofer VACANT  Calificare 

346  Muncitor calificat electromecanic statie pompare 

apa  

 Calificare 

347  Muncitor necalificat – intretinere spatii verzi    

348  Muncitor necalificat – intretinere spatii verzi    

349  Muncitor necalificat   

350  Muncitor calificat electromecanic statie pompare 

apa VACANT 

 Calificare 

 Paza : 3   

351  Portar  Studii generale 

352  Portar  Studii generale 

353  Portar  VACANT  Studii generale 

 Bloc alimentar : 12   

354  Asistent gen./nutritie si dietetica VACANT deb/asist./princ. Studii SS/PL de specialitate 

355  Asistent gen  Studii de specialitate 

356  Muncitor calificat bucatar VACANT  Calificare 

357  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

358  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

359  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

360  Muncitor calificat bucatar   Calificare 

361  Muncitor necalificat   

362  Muncitor necalificat    

363  Muncitor necalificat   

364  Muncitor necalificat   

365  Muncitor calificat   Calificare 

 Serviciul Achizitii :7    

366 Sef serviciu    Studii superioare tehnice/economice 

367  Inginer specialist  Studii superioare tehnice 

368  Subinginer  Studii superioare de scurta durata tehnice 

369  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

370  Referent  Studii medii 

371  Inginer 

 

 Studii superioare tehnice 

 Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate: 5   

 

 
372 

 

Medic -Sef serviciu 
VACANT 

 

 

 Studii superioare de specialitate in Sanatate publica si management / atestat de studii 

complementare in managementul serviciilor de sanatate eliberat de M.S./program de formare in 
domeniul managementului calitatii in sanatate recunoscut de ANMCS 

373  Medic Rezident 

Sanatate publica si management 

Studii superioare medicale  
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374  Referent de specialitate  Studii superioare economice 

375  Referent de specialitate  Studii superioare economice 

376  Referent de specialitate  Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 Posturi medici competente limitate : 3   

377  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

378  Medic  VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

379  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

 

RECAPITULAŢIE: 

 

 

                  

 

 

NR. TOTAL  POSTURI APROBATE 379 

NR. TOTAL POSTURI OCUPATE 294 

NR. TOTAL POSTURI VACANTE 85 

NR. TOTAL POSTURI DE  CONDUCERE 15 

NR. TOTAL POSTURI DE EXECUTIE 364 
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HOTĂRÂREA NR. 12 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.263/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi nr. 186/19.01.2022, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi la nr. 1263/19.01.2022; 
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (4)  din Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) din Codul administrativ, aprobat 

prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 188/2021 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi care răspunde de aducerea la 

îndeplinire a prevederilor acesteia. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
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ANEXĂ 

STAT DE FUNCŢII AL BIBLIOTECII JUDEŢENE „V. A. URECHIA” GALAŢI 

 

Nr. crt. Funcţia de conducere 
Funcţia de execuţie, 

gradul/treapta profesională 
Nivel studii Nr. posturi Studii 

0 1 2 3 4 5 

     I. CONDUCERE – 3  

1 DIRECTOR   S 1 Studii superioare  

2 DIRECTOR ADJ.    S 1 Studii superioare  

3 CONTABIL ŞEF     S 1 Studii superioare economice 

    II . Compartimentul Juridic – 1  

4  CONSILIER   JURIDIC IA S 1 Studii superioare juridice 

    III. SERVICIUL RESURSE UMANE, ASISTENŢĂ DE SPECIALITATE, ORGANIZAREA MUNCII – 10  

5 ŞEF SERVICIU  S 1 Studii superioare  

Secretariat, arhivă – 1 

6  

 

REFERENT DE SPECIALITATE 

II 

S 1 Studii superioare  

Compartimentul Tehnico – administrativ – gospodăresc – 3  

7  REFERENT DE SPECIALITATE 

I 

S 1 Studii superioare 

8  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

9  Şofer I M,G 1 Studii medii/generale  

Compartimentul Marketing. Proiecte. Programe. Editare şi promovare – 4 

10  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

11  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

12  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

13  BIBLIOTECAR II S 1 Studii superioare  

Compartimentul Metodic                                                           1 

14  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

    IV. SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL – 14 

15 ŞEF  

SERVICIU 

 S 1 Studii superioare 

Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru adulţi – 8  

16  BIBLIOTECAR IA 

 

S 1 Studii superioare  

17  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

18  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

19  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

20  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

21  BIBLIOTECAR IA  S 1 Studii superioare 

22  BIBLIOTECAR II S 1 Studii superioare 

23  MÂNUITOR CARTE M,G 1 Studii medii, generale 

Compartimentul Împrumut la domiciliu pentru copii – 5 

24  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

25  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

26  BIBLIOTECAR II S 1 Studii superioare 

27  BIBLIOTECAR II S 1 Studii superioare  

28  MÂNUITOR CARTE M,G 1 Studii medii, generale 

       V. SERVICIUL SĂLI DE LECTURĂ – 10 

29 ŞEF SERVICIU  S 1 Studii superioare  

Săli de lectură şi depozite generale – 7  

30  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

31  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

32  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

33  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare 

34  BIBLIOTECAR IA M 1 Studii medii  

35  MÂNUITOR CARTE M,G 1 Studii medii, generale 

36  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare 

Compartimentul Multimedia – 2 

37  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

38  BIBLIOTECAR IA S  Studii superioare 

VI. SERVICIUL DEZVOLTAREA, EVIDENŢA ŞI PRELUCRAREA COLECŢIILOR – 14 

39 ŞEF SERVICIU  S 1 Studii superioare  

Biroul Completare,achiziţii. Evidenţa colecţiilor – 6 

40 ŞEF BIROU 

 

 S 1 Studii superioare  

41  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

42  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

43  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

44  BIBLIOTECAR I S 1 Studii superioare 

45   MÂNUITOR CARTE M,G 1 Studii medii, generale 

Biroul Catalogarea colecţiilor. Control de autoritate. Cercetare. Colecţii speciale – 7 

46 ŞEF BIROU  S 1 Studii superioare  

47  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

48  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

49  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

50  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  
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Nr. crt. Funcţia de conducere 
Funcţia de execuţie, 

gradul/treapta profesională 
Nivel studii Nr. posturi Studii 

0 1 2 3 4 5 

51  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

52  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  

 VII. SERVICIUL REFERINŢE – 8   

53 ŞEF  SERVICIU  S 1 Studii superioare  

Compartimentul Informare bibliografică – 2 

54  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

55  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

Compartimentul Referinţe tradiţionale – 1 

56  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

Compartimentul Referinţe electronice / Internet – 2 

57  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

58  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

Centrul de Informare Comunitară – 2 

59  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

60  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

VIII. SERVICIUL AUTOMATIZAREA PRELUCRĂRII INFORMAŢIILOR ŞI SERVICIILOR – 8 

 61 ŞEF SERVICIU  S 1 Studii superioare  

Compartimentul Automatizare – 4  

62  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

63  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

64  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

65  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

Compartimentul Multiplicare – 1 

66  MUNCITOR I (copiator) M 1 Studii medii 

Compartimentul întreţinere reţele electrice şi automatizare – 1 

67  MUNCITOR I (electrician) M 1 Studii medii  

Compartimentul pentru digitizarea documentelor de bibliotecă – 1 

68  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare 

IX. CONTABILITATE – 3 

Compartimentul financiar / salarizare – 2 

69  ECONOMIST IA S 1 Studii superioare economice 

70  ECONOMIST IA S 1 Studii superioare economice 

Compartimentul casierie / magazie – 1 

71  CASIER I M,G 1 Studii medii, generale 

X COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE – 1 

72  BIBLIOTECAR IA S 1 Studii superioare  
 

 XI. LABORATOR LEGĂTORIE – 3 

73  
 

MUNCITOR  I (legător carte) M,G 1 Studii medii, generale 

74  

 

MUNCITOR I (legător carte) M,G 1 Studii medii, generale 

75  
 

MUNCITOR I (legător carte) M,G 1 Studii medii, generale 

 XII. FILIALE                                                                                          14 

Filiala nr. 1 „C. Negri” – 7  

76  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

77  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

78  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

79  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

80  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

81  BIBLIOTECAR I S 1 Studii superioare 

82  MÂNUITOR CARTE M,G 1 Studii medii, generale 

Filiala nr. 2 „P. Păltănea” – 7  

83  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

84  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

85  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

86  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

87  BIBLIOTECAR  IA S 1 Studii superioare  

88  BIBLIOTECAR  I S 1 Studii superioare  

89  MÂNUITOR CARTE M,G 1 Studii medii, generale 
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HOTĂRÂREA NR. 13 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea în administrarea Serviciului 
Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în 
domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta 
Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.372/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867–870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 108 lit. a), ale art. 173 alin. (1) lit. b) și c), alin. (4) lit. a) şi ale art. 297–300 din Codul 

administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică și se înlocuiește Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 95/20.04.2021 privind darea în 
administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren 
– lot 1) aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate 
în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A, cu Anexa 1 ce face parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

județului Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXA nr. 1 
 

Datele de identificare aparţinând imobilului (teren – lot 1) amplasat în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A, imobil aflat în domeniul public al județului Galați și 
administrarea Consiliului Județean Galați, care trece în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați 

 
Lot 1 -  teren în suprafaţă de 30.719 m2 situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr.  226A. Valoare de inventar – 15.817.773,83 lei; înscris în cartea funciară 
nr. 100900 Galați  

Mijloace fixe amplasate în incinta Parcului Rizer 

 

Nr. 
crt. 

Denumire mijloc fix Valoare  
de inventar (lei) 

1 Modernizare Parc Rizer – peisagistică 444.589,24 

2 Sistematizare verticală, alei pietonale 924.454,01 

3 Locuri de joacă 98.089,82 

4 Agora 130.380,46 

5 Fântână arteziană Sud 195.186,38 

6 Fântână arteziană Nord 213.410,99 

7 Iaz suprafață  580.450,04 

8 Pergolă 418.896,06 

9 Platformă expozițională piațetă 315.642,87 

10 Amfiteatru 313.043,22 

11 Canisită 20.195,25 

12 Platforme gospodărești 19.986,26 

13 Împrejmuire 551.716,46 

14 Amenajare teren sistematizare verticală 45.402,78 

15 Instalații (rețea canalizare, rețea irigații, rețea apă, stâlpi iluminat) 1.480.198,38 

16 Amfiteatru pavaj eco între gradene 49.738,68 

17 Amenajare spații verzi 88.066,19 

18 Rigole 88.105,29 

19 Sistem video de supraveghere 64.160,99 

20 Pavaj 47.224,83 

TOTAL 6.088.938,47 

 

HOTĂRÂREA NR. 14 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 265 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.330/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
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Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4708/20.08.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 
Având în vedere adresa nr. 24/19.01.2022 primită de la Asocierea S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII 

DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI S.R.L. & S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. & HYDROSTROY AD & S.C. SPC ELITE 
CONSULTING S.R.L.; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d), alin. (5) lit. l) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 265/19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”, astfel: 

Art. 3 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii 
de transport regional pe drumul județean DJ 242A” în cuantum de 44.796.422,33 lei (inclusiv TVA).” 

Art. 4 va avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea sumei de 831.432,66 lei (inclusiv TVA), reprezentând 
contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 3.224.789,48 lei 
(inclusiv TVA) aferente implementării proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul 
județean DJ 242A”. 

 
Art.II. Se aprobă Actul adițional la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

265/19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 
pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”, 
conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre”. 

 
Art. III. Direcția programe, Direcția tehnică și Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Galați vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată: UAT Comuna Rădești, UAT Orașul Berești, UAT Comuna Berești - Meria 

și UAT Comuna Cavadinești. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
 

ANEXĂ 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 2 
la Acordul de parteneriat nr. 28632/20.12.2017 pentru realizarea proiectului  

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A” 
 

Ȋn conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil 

cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în 

acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de 

finanțare, legislației comunitare și naționale incidente. 

 
Art. 1. Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul 
Galați, codul fiscal 3127476, reprezentată de Costel Fotea - Președinte, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO04TREZ306504102X016233; 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: 
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA RĂDEȘTI, cu sediul în comuna Rădești, strada Principală, nr. 90, cod poștal 807014, 
județul Galați, codul fiscal 16576043, reprezentată de Popoiu Ionel – Primar, având calitatea de Partener 2  

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL BEREȘTI, cu sediul în orașul Berești, strada Trandafirilor, nr. 28, cod poștal 805100, 
județul Galați, codul fiscal 3346883, reprezentată de Bejan Mihai –Lucian – Primar, având calitatea de Partener 3  

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BEREȘTI - MERIA, cu sediul în comuna Berești - Meria, strada Livezii, nr. 10, cod 
poștal 807035, județul Galați, codul fiscal 3346867, reprezentată de Victor Dorobăț – Primar, având calitatea de Partener 4  

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CAVADINEȘTI, cu sediul în comuna Cavadinești, cod poștal 807065, județul Galați, 
codul fiscal 3347048, reprezentată de Ichim Benone – Primar, având calitatea de Partener 5 

 
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de parteneriat nr. 28632/20.12.2017 după cum urmează: 

 
Art. 2. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

Articolul 3 din Acordul de parteneriat se modifică și va avea următorul conținut: 
 

(1) Rolurile şi responsabilităţile partenerilor 2, 3, 4 și 5 implicați în proiect se completează după cum urmează: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Partener 2 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Orașul Berești 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementarii proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi 
pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
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 3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii normali 
de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de 
drumuri publice care traversează UAT-ul. 
 
 
Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului  
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului 

Partener 3 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Berești - Meria 
 
 
 
 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementarii proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi 
pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii normali 
de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de 
drumuri publice care traversează UAT-ul. 
Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului  
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului 

Partener 4 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Cavadinești 
 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementarii proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi 
pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii normali 
de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe sectoarele de 
drumuri publice care traversează UAT-ul. 
Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului  
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului 

(1) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  (831.432,66 lei, reprezentând 2.% din valoarea cheltuielilor 
eligibile)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (3.224.789,48 lei, reprezentând 7,20% din valoarea totală a 
proiectului)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (4.056.222,14 lei, reprezentând 9,05% din valoarea totală 
a proiectului) 

Partener 2  
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Rădești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

Partener 3  
Unitatea Administrativ Teritorială 
Orașul Berești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

Partener 4  
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Berești - Meria 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

Partener 5  
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Cavadinești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

 

Art. 11. Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

Întocmit în 6 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
 
Semnături 

Lider de parteneriat (Partener 1) 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 2 POPOIU IONEL Semnătura Data şi locul semnării 
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Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Rădești 

                              PRIMAR 

Partener 3 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Orașul Berești 

BEJAN MIHAI –LUCIAN  
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 4 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Berești - Meria 

VICTOR DOROBĂȚ 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 5 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Cavadinești 

ICHIM BENONE  
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

HOTĂRÂREA NR. 15 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului 
”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galați” și a cheltuielilor legate de acesta 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.324/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4249/24.04.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 
Având în vedere adresa nr. 22/19.01.2022 primită de la Asocierea S.C. Moviland Met S.R.L. (lider asociere), S.C. 

ConsumCoop Galaţi Societate Cooperativă și S.C. Submit S.R.L. privind ajustarea preţului contractului, înregistrată la 
Consiliul Județean Galați cu nr. 1324/19.01.2022; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului 
”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” și 
a cheltuielilor legate de acesta, astfel: 

Art.2. va avea următorul conținut: 
”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, în cuantum de 10.794.358,93 lei (inclusiv TVA), din care valoarea 
totală eligibilă este 9.426.362,27 lei și valoarea totală neeligibilă este 1.367.996,36 lei”. 

Art.3. (1) va avea următorul conținut: 
”Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.367.996,36 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 188.527,25 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu integrat de Specialitate al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galați”. 

 
Art. II. Direcția programe şi Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Galați vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 16 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr.  112 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 
Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”» 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.322/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vederea prevederile Contractului de Finanțare nr. 4.603/31.07.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați privind acordarea finanțării 
nerambursabile pentru implementarea proiectului nr. 123668 intitulat «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»; 

Având în vedere adresa nr. 280/19.01.2022 primită de la Asocierea S.C. SERVLAND S.R.L. (lider) & S.C. 
TANCRAD S.R.L. privind ajustarea preţului contractului, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 1322/20.01.2022; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat 
de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», astfel: 

Art.2. va avea următorul conținut: 
„Se aprobă valoarea totală a proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”», în cuantum de 14.254.512,66 lei (inclusiv TVA).  
Art.3. (1) va avea următorul conținut: 
„Se aprobă alocarea sumei de 213.804,78 lei, reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a 

proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 3.564.274,22 lei (inclusiv TVA) în cadrul proiectului «Extindere, 
reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei”». 

 
Art. II. Direcția programe şi Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Galați vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 17 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu 
Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.271/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4285/20.05.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 
Având în vedere adresa primită de la S.C. Luxuria Aedificium S.R.L. (lider de asociere), privind ajustarea prețului 

contractului, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 1271/19.01.2022; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect 
pentru realizarea obiectivului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului 
Orășenesc Târgu Bujor”, astfel:  

Art.2. va avea următorul conținut: 
”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”, în cuantum de 14.184.541,58 lei (inclusiv TVA).  
Art.3. (1) va avea următorul conținut: 
”Se aprobă alocarea sumei de 213.940,23 lei, reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a 

proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 3.487.658,92 lei (inclusiv TVA) în cadrul proiectului „Extindere, 
reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”. 

 
Art. II. Direcția programe şi Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Galați vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.272/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
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Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 6828/05.04.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 
Având în vedere adresa nr. 1272/19.01.2022 primită de la S.C. LUXURIA AEDIFICIUM S.R.L. privind ajustarea 

preţului contractului; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), c), d), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, 

aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta, astfel: 

Art.2. va avea următorul conținut: 
”Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor”, în 

cuantum de 5.382.759,94 lei (inclusiv TVA).  
Art.3. (1) va avea următorul conținut: 
”Se aprobă alocarea sumei de 82.215,97 lei, reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a 

proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 1.271.961,39 lei (inclusiv TVA) în cadrul proiectului „Creșterea 
eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor”. 

 
Art. II. Direcția programe şi Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Galați vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 19 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a 
cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare 
variantă ocolitoare a Municipiului Galați” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.334/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 4021/12.03.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 
Având în vedere adresa nr. 1334/20.01.2022 primită de la Asocierea S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII 

DRUMURI ȘI AUTOSTRĂZI S.R.L. & S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. & HYDROSTROY AD & S.C. SPC ELITE 
CONSULTING S.R.L; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) şi alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a 
Municipiului Galați”, astfel: 

Art. 3 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Extindere și modernizare variantă 
ocolitoare a Municipiului Galați” în cuantum de 154.058.593,01 lei (inclusiv TVA).” 

Art. 4 va avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea sumei de 2.696.837,23 lei (inclusiv TVA), reprezentând 
contribuția proprie de 1,994 % din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 18.862.112,90 
lei (inclusiv TVA) aferente implementării proiectului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”. 

 
Art.II. Se aprobă Actul adițional nr. 5 la Acordul de parteneriat, prevazut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 
Art.III. Direcția programe, Direcţia tehnică şi Direcția economie și finanțe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Galați vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 
Art.IV. Prezenta hotărâre va fi comunicată Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
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ANEXĂ 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 5 
la LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 28702 / 19.12.2017 prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 254 din 19 decembrie 2017 

pentru realizarea proiectului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați” 
 

Părţile: 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, având sediul în str. Eroilor, nr. 7, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 

800119, România, cod de înregistrare fiscală 3127476, reprezentată legal de dl. COSTEL FOTEA, având funcţia de Preşedinte, identificat prin C.I seria GL 
nr. 977156, CNP 1741114220055 având calitatea de Lider de proiect,  

     astfel: 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1:  RO04TREZ306504102X016233  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:  
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ MUNICIPIUL GALAŢI, având sediul în str. Domnească, nr.54, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, 
cod poştal 800008, România, cod de înregistrare fiscală 3814810, reprezentată legal de dl. IONUT-FLORIN PUCHEANU, având funcţia de Primar, 
identificat prin C.I seria ZL nr. 057876, CNP1810502170051 având calitatea de Partener, astfel: 

Contul de venituri (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de plata: 
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

 
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de parteneriat nr. 28702 / 19.12.2017 după cum urmează: 
 
Art. 1. Obiectul   

Articolul 2 din Acordul de parteneriat nr. 28702 / 19.12.2017 se completează după cum urmează: 
„alin. (3) Prezentul act adițional se constituie anexă la contractul de finanţare.” 
 
Art. 2. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

 

Articolul 3,alin (2), din Acordul de parteneriat nr. 28702 / 19.12.2017 se modifică și va avea următorul conținut: 
Art. 3.  (2) „Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului: 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul act 

adițional. 

Organizaţia Contribuţia (unde este cazul) 

UAT Județul Galați Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 2.696.837,23 lei, reprezentând 1,994 % din valoarea totală 
eligibilă a proiectului 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 18.862.112,90 lei, reprezentând 100 % din valoarea totală 
neeligibilă a proiectului 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) – 21.558.950,13 lei, reprezentând 13,994 % din valoarea 
totală a proiectului.  

UAT Municipiul Galați Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 7.092,40 lei, 0,005 % din valoarea totală eligibilă a proiectului 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală neeligibilă a proiectului 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) – 7.092,40 lei, 0,004 % din valoarea totală a proiectului” 

 
Art. 3. Dispoziții finale 

 

Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat și ale Actului Adițional nr. 1,2,3 și 4 rămân neschimbate. 
 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 

   Semnături 

UAT Județul Galați COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE  

 ……………. 
GALAȚI 

UAT Municipiul Galați IONUȚ-FLORIN PUCHEANU 
PRIMAR  

 …………….. 
GALAȚI 

 

HOTĂRÂREA NR. 20 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 
documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru 
obiectivul de investiții «Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați»” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 886/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin 

financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014—2020 (POAT 2014—2020) și Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014—2020 (POIM); 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de 
infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative; 

                                                           
1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016. 
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Având în vedere adresa nr. 1561/10.01.2022 primită de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A., înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 886/11.01.2022; 

Având în vedere Hotărârea nr. 314 din 21 decembrie 2021 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Protocolului 
de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A., în vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul Galați; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (5) lit. l) și alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, 
realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru 
obiectivul de investiții «Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați»”.  

(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a 
Protocolului de colaborare. 

 
Art.2. Se aprobă predarea de către Consiliul Judeţean Galaţi către Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. a documentațiilor tehnico-economice elaborate pentru proiectul de investiții „Elaborarea Studiului 
de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de 
Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții «Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați»”, precum şi a tuturor 
avizelor și acordurilor necesare (în faza elaborare SF, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) 
și obținere Autorizație de Construire (A.C.). 

 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 
ANEXĂ 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

încheiat pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 
Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Drum de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați” 

Nr. ______/________ 
Art. 1. PĂRȚILE 

 
1. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.), companie strategică de interes național, care se organizează şi 
funcționează în condițiile O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei 
Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, Bd. Dinicu Golescu 
nr.38, codul fiscal RO16054368, în calitate de Beneficiar, ca titular al dreptului de implementare, denumită Partener 1, reprezentată prin dl. Cristian PISTOL, Director 
General, pe de o parte,  
și 
2. JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 7, județul Galați, codul fiscal 3127476, în calitate de 
Implementator, denumit Partener 2, reprezentat de drept prin dl. Costel FOTEA, Președinte al Consiliului Județean Galați, pe de altă parte 
 
văzând propunerea de implementare avansată de Implementator, prin Adresa CJ nr. 886/14.01.2022; 
 
constatând că a fost verificată de către Organismul Intermediar Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii  capacitatea de implementare a 
proiectului propus, 
 
având in vedere: 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr...........  din ...........; 
 
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. ...... din ................; 
 
în temeiul:  
- art. 4 din O.U.G. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea de sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritate pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM);   
-  art. XV din O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul 
transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în următoarele condiții: 
au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare în condițiile, termenele și pentru scopul menționate mai jos. 
 

 Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Obiectul acestui protocol este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi 
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice 

pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Drum  de legătură între DX 
Brăila – Galați și VO Galați”, ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem 
de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient – Obiectivul Specific 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura 
rutieră a TEN-T. 

(2)  Scopul proiectului “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 

Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați” este acela de a elabora 
documentația tehnico – economică aferentă obiectivului de investiții de infrastructură rutieră, ce urmează a fi depus spre finanțare în perioada de programare 
2021-2027 și anume „Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați”. 

(3)  Acest Protocol se constituie ca anexă la Contractul de finanţare care se va încheia pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 

documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții 
“Drum  de legătură între DX Brăila – Galați și VO Galați”. 

 
Art. 3. Principiile de bună practică ale protocolului de colaborare 

(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea Proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul Proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Protocol. 
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(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia Proiectului. 
(3) Părțile trebuie să implementeze activităţile cu respectarea dispozitiilor legale și a celor mai înalte standarde profesionale şi de etică. 
(4) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unei asemenea situaţii să 

dispună luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor. 
(5) Părțile înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual în raport cu Autoritatea de Management, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare 

dintre aceștia în implementarea Proiectului, conform Cererii de finanțare și prezentului Protocol. 
 
Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea Proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în 
stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 

 

Organizaţia 

Descrierea activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, în vederea 

obținerii fiecărui rezultat în parte 

Rezultate ale Proiectului 

(la care contribuie fiecare 

partener) 

Valoarea totală eligibilă alocată 

fiecărui partener și % din 

valoarea totală eligibilă a 

Proiectului 

(lei/%) 

Partener 1 Derularea procesului de accesare a finanțării 
nerambursabile 

Elaborarea și depunerea aplicației de 
finanțare 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

Derularea procesului de prefinanțare / plată / 
rambursare a finanțării  

Elaborarea și depunerea cererilor de 
prefinanțare / rambursare / plată 

Personal propriu CNAIR SA  

Primirea în proprietate a documentațiilor 
tehnico-economice elaborate de catre 
Partenerul 2, pentru proiectul de investiții, cu 
toate avizele și acordurile necesare (în faza 
elaborare SF, realizare documentație tehnică 
pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și 
obținere Autorizație de Construire (A.C.)), prin 
încheierea în condițiile legii a unui proces-
verbal de predare-primire în acest sens.  

Primirea documentațiilor tehnico-
economice, cu toate avizele și 
acordurile necesare 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

Partener 2 Derularea procedurilor de achiziție, în calitate 
de Autoritate Contractantă, pentru contractarea 
serviciilor de elaborare a studiului de 
fezabilitate, realizare documentație tehnică 
pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și 
obținere Autorizație de Construire (A.C.), 
precum și pentru alte achiziții necesare 
realizării Proiectului, inclusiv încheierea și 
derularea contractelor aferente  

Semnarea contractului de elaborare a 
studiului de fezabilitate, documentații 
avize și acorduri documentație 
tehnică pentru Autorizația de 
Construire (P.A.C.) și obținere 
Autorizație de Construire (A.C.), 
precum și pentru alte achiziții 
necesare realizării Proiectului. 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

Contractarea și realizarea în concret a 
serviciilor de realizare a Evaluarii de impact 
asupra siguranței rutiere, precum și a auditului 
de siguranță rutieră, ce va fi realizat de catre 
Autoritatea Rutieră Română 

Realizarea Evaluării de impact asupra 
siguranței rutiere și a auditului de 
siguranță rutieră: 
- Etapa 1 – la elaborarea Studiului de 
Fezabilitate; 
 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

Măsuri de publicitate privind finanțarea din 
POIM 2014-2020 

Realizarea măsurilor de publicitate 
specifice finanțării din POIM 2014-
2020, în conformitate cu Manualul de 
Identitate Vizuală și cu Circulara 
MT-DGOIT nr. 28820/24.07.2020. 

 

Monitorizarea și implementarea Proiectului Îndeplinirea indicatorilor definiți prin 
contractul de finanțare (aplicația de 
finanțare) 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

Monitorizarea și urmărirea serviciilor executate 
în cadrul proiectului 
 

Respectarea calitativă și cantitativă a 
serviciilor, conform documentației de 
atribuire și normelor aplicabile. 

Pe tot parcursul desfășurării 
execuției necesare Proiectului 

Asigurarea asistenței tehnice de specialitate și 
întocmirea notelor de prezentare ale proiectului 
în vederea supunerii  spre avizare în cadrul 
Consiliilor tehnico-economice ale CNAIR, 
MTI și CI, până la aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului 

Avize CTE CNAIR SA, CTE MTI, 
CI și promovarea Hotărârii de 
Guvern; 
 

 

Decontarea serviciilor/ lucrărilor executate de 
către prestatori; elaborarea și depunerea 
cererilor de prefinanțare / rambursare /plată a 
cheltuielilor rezultate din realizarea proiectului 
de infrastructură rutieră 

Derularea formalităților necesare 
întocmirii cererilor de prefinanțare/ 
rambursare/ plată 

UAT Județul Galați va asigura 
pregătirea documentației necesare 
introducerii la prefinanțare/ 
rambursare/plată a lucrărilor/ 
serviciilor/ produselor aferente 
Proiectului, conform Cererii de 
finanțare 

Predarea în proprietatea CNAIR a 
documentației tehnico-economice realizate 
pentru obiectivul de investiții cu toate avizele 
și acordurile necesare (SF, documentatie 
tehnica pentru Autorizația de Construire 
(P.A.C.) și Autorizație de Construire (A.C.)), 
fără pretenții financiare, prin încheierea în 
condițiile legii a unui proces-verbal de predare-
primire în acest sens. 

Predarea documentațiilor tehnico-
economice către CNAIR, cu toate 
avizele și acordurile necesare 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

 
 
 (2)  Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
Partenerii vor asigura, dupa caz, contribuţia la cheltuielile eligibile ale Proiectului, aşa cum este precizat în Cererea de finanţare. 
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Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Partener 1 Se vor defini la momentul depunerii aplicației de finanțare, respectiv solicitării formularului nr. 1 privind eligibilitatea 
cheltuielilor în cadrul POIM 2014-2020 

Partener 2 Se vor defini la momentul depunerii aplicației de finanțare, respectiv solicitării formularului nr. 1 privind eligibilitatea 
cheltuielilor în cadrul POIM 2014-2020 

 
În plus, fiecare partener va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 7 – Obligațiile partenerilor. 
 
 (3) Informații despre conturile bancare  
 

Organizație IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursala Alte info. 

Partener 1 *)       

Partener 2*): 
JUDEŢUL 
GALATI 

RO11TREZ30621A426900
XXXX 

21A426900 

Trezoreria Galati GALATI 
Strada Brailei, Nr. 33, 
Galati, judetul Galati 

Subvenţii de la bugetul 
de stat către bugetele 

locale necesare susţinerii 
derulării proiectelor 
finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 

aferente perioadei de 
programare 2014-2020 

RO51TREZ30621A480101
XXXX 

21A480101 
Sume primite în contul 

plăţilor efectuate în anul 
curent 

RO95TREZ30621A480102
XXXX 

21A480102 
Sume primite in contul 
platilor efectuate in anii 

anteriori 

RO42TREZ30621A480103
XXXX 

21A480103 Prefinantare 

  
 *) Vor fi comunicate de către ambele părți prin corespondență oficială. 
 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile H.G. nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Art. 5. Perioada de valabilitate a protocolului de colaborare 

 
Perioada de valabilitate a Protocolului de colaborare începe la data semnării acestuia și încetează la data la care Contractul de finanțare aferent Proiectului își încetează 
valabilitatea sau în alt mod prevăzut de lege.  
Dacă perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform 
perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 
 
Art. 6. Drepturile partenerilor 

 

(1) Partenerii au dreptul să solicite furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de Proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor 
de prefinanțare/ rambursare /plată. 

(2) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului deținut în Proiect. 
(3) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
 
 
Art. 7. Obligaţiile partenerilor 

 

(1) Partenerul 1 va pregăti Cererea de finanţare, cu suportul administrativ al Partenerului 2; 
(2) Partenerii se vor asigura că îndeplinesc prevederile aplicabile ale O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum si acordarea unui sprijin 

financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice, considerate prioritare in perioada de programare 2021-2027.  
(3) Partenerii se vor asigura ca documentatiile ce urmeaza a fi elaborate se conformeaza rigorilor impuse pentru asigurarea eligibilitatii cheltuielilor obiectivului 

in cadrul proiectelor finantate din Instrumente Structurale 
(4) Fiecare partener este obligat să furnizeze celuilalt orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect, solicitate în relația cu Autoritatea de 

Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra 
modului de implementare a Proiectelor cofinanţate din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(5) Partenerul 1 va elabora și semna Cererea de finanţare și Contractul de finanţare și Cererile de prefinantare/rambursare/plata, după caz. 
(6) Partenerul 1 este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/rambursare/plata și de verificarea cheltuielilor efectuate de 

către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 
(7) Partenerul 2 va înainta Partenerului 1 toate documentele justificative necesare pentru elaborarea cererilor de prefinantare/ rambursare/ plata/ rapoartelor de 

progres lunar, etc. 
(8) Partenerul 1 va înainta AM cererile de prefinantare/rambursare/plata, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor 

legale incidente și ale contractului de finanțare. 
(9)  Partenerii sunt obligati să deschidă conturi bancare dedicate Proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 
(10)  Partenerii sunt obligati să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor 

referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 
(11)  Partenerii se vor consulta cu regularitate, fiecare având obligatia de a îl informa pe celălalt despre progresul în implementarea Proiectului şi de a furniza 

copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(12) Partenerul 1 se va asigura că propunerile pentru modificări ale Proiectului care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui 

partener vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înaintea de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 
(13) Partenerii vor asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică care le revin, conform legislatiei în vigoare. 
(14) Partenerul 1 este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/rambursare/ plată către AM, conform prevederilor Contractului de finanţare. 
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(15) Partenerii sunt responsabili, potrivit legii și prezentului Protocol de colaborare, în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate, de neregulile identificate 
în cadrul Proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele fiecaruia sau al amandurora de către Autoritatea de Management (AM). 

(16) În raporturile dintre părţi, fiecare parte răspunde doar pentru realizarea activităţilor ce îi revin şi niciuna dintre părţi nu este în niciun fel răspunzătoare 
pentru activităţile realizate sau nerealizate de cealaltă parte.  

(17) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate, 
în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea 
oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a Proiectului, oricare intervine ultima.  

(18) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a Contractului de finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, Partenerul 1 are 
obligația de a transmite Partnerului 2 câte o copie a acestor documente. 

(19) Partenerul 2 va preda Partenerului 1 documentatiile tehnico-economice elaborate pentru proiectul de investiții cu toate avizele și acordurile necesare (în faza 
elaborare SF), prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens. 

(20) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin realizarea documentațiilor aferente proiectului de investiții și solicitarea 
la rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  

(21) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 
evitării dublei finanțări.  

(22) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca 
urmare a verificărilor de management. 

(23) Partenerul 2 va aplica masurile necesare de eliminare a eventualelor riscuri ce ar putea interveni pe parcursul elaborarii documentatiilor tehnico-economice. 
 
Art. 8. Plăți 

 

(1) Plăţile pentru Proiect vor fi făcute atât de către Partenerul 1, cât și de către Partenerul 2, din conturile deschise dedicate Proiectului și în limita bugetului 
alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către Beneficiar/Parteneri vor fi rambursate de către AM POIM pe baza documentelor justificative prezentate, în condițiile stabilite 
în Contractul de finanțare. 

 
Art. 9. Achiziții aferente Proiectului  

(1) Achiziţiile de orice fel din cadrul Proiectului vor fi făcute de către Parteneri sau de către fiecare membru al Protocolului conform Cererii de finanțare, cu 
respectarea legislației privind achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM și/sau alte organisme abilitate. 

 
Art. 10. Proprietatea 

 
(1) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a 

Proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 
(2) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin POIM, pe o perioadă de 5 ani de la 

finalizarea Proiectului. 
(3) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin Proiect, 

din documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost 
finanţat Proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul Proiectului finanţat prin 
fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală). 

 
Art. 11. Confidențialitate 

 

(1) Părţile semnatare ale prezentului Protocol de colaborare convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul 
implementării Proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze 
informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Protocol de colaborare. 

(2) Prin excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter confidențial: 
a) Denumirea Proiectului, denumirea completă a beneficiarului, data de începere și cea de finalizare ale Proiectului, datele de contact – minimum o adresă 
de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa Proiectului; locul de implementare a Proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă Proiectul 
include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul Proiectului; 
b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor 
eligibile ale Proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 
c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai Proiectului; 
d) informații privind resursele umane din cadrul Proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru; 
e) rezultatele estimate și cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 
f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul Proiectului, precum și obiectul contractului, 
valoarea acestuia și plățile efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor Proiectului – informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

h) Prezentul Protocol de colaborare reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 
primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului  European și al Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE. 

 
Art. 12. Forța majoră 

 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Protocolului de colaborare, 
care împiedică executarea în tot sau în parte a Protocolului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, 
pandemie. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența 
situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 
(5)  Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va 

suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 
(6)  Executarea Protocolului de colaborare va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia 

drepturile ce se cuvin părților. 
(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Protocol de colaborare pe o perioadă mai mare de 3 luni, 

părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau 
încetare a Protocolului. 

 
Art. 13. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Protocol de colaborare i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta. 
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(2) Pe durata prezentului Protocol de colaborare, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând 
interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Protocol de 
colaborare, cu respectarea legii aplicabile. 

 
Art. 14. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în 
scris ulterior, prin adresa oficială. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Protocol de colaborare sau în legătură cu acesta, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi 
soluţionate de instanţele competente. 

 
Art.15. Interpretare 

 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Protocol de colaborare, dar care este definit în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare, va 
avea înțelesul prevăzut în aceste documente. 

(2) În prezentul Protocol de colaborare, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele   la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde 
acest lucru este permis de context. 

(3) Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod deosebit. 
(4) În prezentul Protocol de colaborare, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta 

amendat.  
În prezentul Protocol de colaborare, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului Protocol. 
Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, …………………………, în trei exemplare identice, semnat, de fiecare parte. 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

PREŞEDINTE 

 

COSTEL FOTEA 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE 

DIRECTOR GENERAL 

CRISTIAN PISTOL 

 

 
 

Director Direcţia Tehnică, 
Gabriel BUDESCU 

 
Director Direcţia Economică şi Financiară, 

Ionuţ MASALA 
 

Director Direcţia Juridică 
Andrei FILIPESCU 

 
Şef Departament Avizare 

Valeriu Zanfir 
 

Viza pentru legalitate, 
 
 

Şef Departament Obţinere Finanţări, 
Cristina AMARAZEANU 

 

HOTĂRÂREA NR. 21 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania Națională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 
documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru 
obiectivul de investiții «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu»” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.374/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin 

financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență tehnică 2014—2020 (POAT 2014—2020) și Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014—2020 (POIM); 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de 
infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative; 

Având în vedere adresa nr. 1561/10.01.2022 primită de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A., înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 886/11.01.2022; 

Având în vedere Hotărârea nr. 314 din 21 decembrie 2021 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Protocolului 
de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A., în vederea pregătirii unor proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul Galați; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (5) lit. l) și alin. (7) lit. a) din Codul administrativ, 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, 
realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru 
obiectivul de investiții «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu»”.  
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(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a 
Protocolului de colaborare. 

 
Art.2. Se aprobă predarea de către Consiliul Judeţean Galaţi către Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. a documentațiilor tehnico-economice elaborate pentru proiectul de investiții „Elaborarea Studiului 
de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de 
Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții  «Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu»”, 
precum şi a tuturor avizelor și acordurilor necesare (în faza elaborare SF, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de 
Construire (P.A.C.) și obținere Autorizație de Construire (A.C.). 

 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 
ANEXĂ 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

încheiat pentru proiectul „Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de 
Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu” 

Nr. ______/________ 
Art. 1. PĂRȚILE 

1. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.), companie strategică de interes național, care se organizează şi 
funcționează în condițiile O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei 
Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, Bd. Dinicu Golescu 
nr.38, codul fiscal RO16054368, în calitate de Beneficiar, ca titular al dreptului de implementare, denumită Partener 1, reprezentată prin dl. Cristian PISTOL, Director 
General, pe de o parte,  
și 
2. JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Municipiul Galați, str. Eroilor, nr. 7, județul Galați, codul fiscal 3127476, în calitate de 
Implementator, denumit Partener 2, reprezentat de drept prin dl. Costel FOTEA, Președinte al Consiliului Județean Galați, pe de altă parte 
 
văzând propunerea de implementare avansată de Implementator, prin Adresa CJ nr. 886/14.01.2022; 
constatând că a fost verificată de către Organismul Intermediar Transport din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii  capacitatea de implementare a 
proiectului propus, 
având in vedere: 
-  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr...........  din ...........; 
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. ...... din ................; 
în temeiul:  
- art. 4 din O.U.G. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea de sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 
considerate prioritate pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM);   
-  art. XV din O.U.G. nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul 
transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în următoarele condiții: 
au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare în condițiile, termenele și pentru scopul menționate mai jos. 
 

 Art. 2. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Obiectul acestui protocol este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi 
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice 

pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții  “Modernizare drum existent 
DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu”, ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 2 
Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient – Obiectivul Specific 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate 
redusă la infrastructura rutieră a TEN-T. 

(2)  Scopul proiectului “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea 

Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu” este acela de a 
elabora documentația tehnico – economică aferentă obiectivului de investiții de infrastructură rutieră, ce urmează a fi depus spre finanțare în perioada de 
programare 2021-2027 și anume „Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu”. 

(3)  Acest Protocol se constituie ca anexă la Contractul de finanţare care se va încheia pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea 

documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “ 
Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu”. 

 
Art. 3. Principiile de bună practică ale protocolului de colaborare 

(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea Proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul Proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Protocol. 
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia Proiectului. 
(3) Părțile trebuie să implementeze activităţile cu respectarea dispozitiilor legale și a celor mai înalte standarde profesionale şi de etică. 
(4) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unei asemenea situaţii să 

dispună luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor. 
(5) Părțile înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual în raport cu Autoritatea de Management, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare 

dintre aceștia în implementarea Proiectului, conform Cererii de finanțare și prezentului Protocol. 
 
Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea Proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în 
stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 

 

Organizaţia 

Descrierea activităţilor/subactivităților 

derulate de fiecare partener, în vederea 

obținerii fiecărui rezultat în parte 

Rezultate ale Proiectului 

(la care contribuie fiecare 

partener) 

Valoarea totală eligibilă alocată 

fiecărui partener și % din 

valoarea totală eligibilă a 

Proiectului 

(lei/%) 

Partener 1 Derularea procesului de accesare a finanțării 
nerambursabile 

Elaborarea și depunerea aplicației de 
finanțare 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

Derularea procesului de prefinanțare / plată / 
rambursare a finanțării  

Elaborarea și depunerea cererilor de 
prefinanțare / rambursare / plată 

Personal propriu CNAIR SA  

Primirea în proprietate a documentațiilor Primirea documentațiilor tehnico- Se va stabili la momentul 
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tehnico-economice elaborate de catre 
Partenerul 2, pentru proiectul de investiții, cu 
toate avizele și acordurile necesare (în faza 
elaborare SF, realizare documentație tehnică 
pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și 
obținere Autorizație de Construire (A.C.)), prin 
încheierea în condițiile legii a unui proces-
verbal de predare-primire în acest sens.  

economice, cu toate avizele și 
acordurile necesare 

depunerii aplicației de finanțare. 

Partener 2 Derularea procedurilor de achiziție, în calitate 
de Autoritate Contractantă, pentru contractarea 
serviciilor de elaborare a studiului de 
fezabilitate, realizare documentație tehnică 
pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și 
obținere Autorizație de Construire (A.C.), 
precum și pentru alte achiziții necesare 
realizării Proiectului, inclusiv încheierea și 
derularea contractelor aferente  

Semnarea contractului de elaborare a 
studiului de fezabilitate, documentații 
avize și acorduri documentație 
tehnică pentru Autorizația de 
Construire (P.A.C.) și obținere 
Autorizație de Construire (A.C.), 
precum și pentru alte achiziții 
necesare realizării Proiectului. 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

Contractarea și realizarea în concret a 
serviciilor de realizare a Evaluarii de impact 
asupra siguranței rutiere, precum și a auditului 
de siguranță rutieră, ce va fi realizat de catre 
Autoritatea Rutieră Română 

Realizarea Evaluării de impact asupra 
siguranței rutiere și a auditului de 
siguranță rutieră: 
- Etapa 1 – la elaborarea Studiului de 
Fezabilitate; 
 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

Măsuri de publicitate privind finanțarea din 
POIM 2014-2020 

Realizarea măsurilor de publicitate 
specifice finanțării din POIM 2014-
2020, în conformitate cu Manualul de 
Identitate Vizuală și cu Circulara 
MT-DGOIT nr. 28820/24.07.2020. 

 

Monitorizarea și implementarea Proiectului Îndeplinirea indicatorilor definiți prin 
contractul de finanțare (aplicația de 
finanțare) 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

Monitorizarea și urmărirea serviciilor executate 
în cadrul proiectului 
 

Respectarea calitativă și cantitativă a 
serviciilor, conform documentației de 
atribuire și normelor aplicabile. 

Pe tot parcursul desfășurării 
execuției necesare Proiectului 

Asigurarea asistenței tehnice de specialitate și 
întocmirea notelor de prezentare ale proiectului 
în vederea supunerii  spre avizare în cadrul 
Consiliilor tehnico-economice ale CNAIR, 
MTI și CI, până la aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului 

Avize CTE CNAIR SA, CTE MTI, 
CI și promovarea Hotărârii de 
Guvern; 
 

 

Decontarea serviciilor/ lucrărilor executate de 
către prestatori; elaborarea și depunerea 
cererilor de prefinanțare / rambursare /plată a 
cheltuielilor rezultate din realizarea proiectului 
de infrastructură rutieră 

Derularea formalităților necesare 
întocmirii cererilor de prefinanțare/ 
rambursare/ plată 

UAT Județul Galați va asigura 
pregătirea documentației necesare 
introducerii la prefinanțare/ 
rambursare/plată a lucrărilor/ 
serviciilor/ produselor aferente 
Proiectului, conform Cererii de 
finanțare 

Predarea în proprietatea CNAIR a 
documentației tehnico-economice realizate 
pentru obiectivul de investiții cu toate avizele 
și acordurile necesare (SF, documentatie 
tehnica pentru Autorizația de Construire 
(P.A.C.) și Autorizație de Construire (A.C.)), 
fără pretenții financiare, prin încheierea în 
condițiile legii a unui proces-verbal de predare-
primire în acest sens. 

Predarea documentațiilor tehnico-
economice către CNAIR, cu toate 
avizele și acordurile necesare 

Se va stabili la momentul 
depunerii aplicației de finanțare. 

 
 
 (2)  Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
Partenerii vor asigura, dupa caz, contribuţia la cheltuielile eligibile ale Proiectului, aşa cum este precizat în Cererea de finanţare. 
  

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Partener 1 Se vor defini la momentul depunerii aplicației de finanțare, respectiv solicitării formularului nr. 1 privind eligibilitatea 
cheltuielilor în cadrul POIM 2014-2020 

Partener 2 Se vor defini la momentul depunerii aplicației de finanțare, respectiv solicitării formularului nr. 1 privind eligibilitatea 
cheltuielilor în cadrul POIM 2014-2020 

 
În plus, fiecare partener va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 7 – Obligațiile partenerilor. 
 
 (3) Informații despre conturile bancare  
 

Organizație IBAN Cont Banca Sucursala Adresa sucursala Alte info. 

Partener 1 *)       
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Partener 2*): 
JUDEŢUL 
GALATI 

RO11TREZ30621A426900X
XXX 

21A426900 

Trezoreria Galati  GALATI  
Strada Brailei, Nr. 33, 
Galati, judetul Galati  

Subvenţii de la bugetul de 
stat către bugetele locale 

necesare susţinerii 
derulării proiectelor 
finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 

aferente perioadei de 
programare 2014-2020 

RO51TREZ30621A480101X
XXX 

21A480101 
Sume primite în contul 

plăţilor efectuate în anul 
curent 

RO95TREZ30621A480102X
XXX 

21A480102  
Sume primite in contul 
platilor efectuate in anii 

anteriori 

RO42TREZ30621A480103X
XXX 

21A480103  Prefinantare 

  
 *) Vor fi comunicate de către ambele părți prin corespondență oficială. 
 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile H.G. nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
Art. 5. Perioada de valabilitate a protocolului de colaborare 

Perioada de valabilitate a Protocolului de colaborare începe la data semnării acestuia și încetează la data la care Contractul de finanțare aferent Proiectului își încetează 
valabilitatea sau în alt mod prevăzut de lege.  
Dacă perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform 
perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 
 
Art. 6. Drepturile partenerilor 

(1) Partenerii au dreptul să solicite furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de Proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor 
de prefinanțare/ rambursare /plată. 

(2) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului deținut în Proiect. 
(3) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
 
Art. 7. Obligaţiile partenerilor 

(1) Partenerul 1 va pregăti Cererea de finanţare, cu suportul administrativ al Partenerului 2; 
(2) Partenerii se vor asigura că îndeplinesc prevederile aplicabile ale O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum si acordarea unui sprijin 

financiar pentru pregatirea portofoliului de proiecte in domenii strategice, considerate prioritare in perioada de programare 2021-2027.  
(3) Partenerii se vor asigura ca documentatiile ce urmeaza a fi elaborate se conformeaza rigorilor impuse pentru asigurarea eligibilitatii cheltuielilor obiectivului 

in cadrul proiectelor finantate din Instrumente Structurale 
(4) Fiecare partener este obligat să furnizeze celuilalt orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect, solicitate în relația cu Autoritatea de 

Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra 
modului de implementare a Proiectelor cofinanţate din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(5) Partenerul 1 va elabora și semna Cererea de finanţare și Contractul de finanţare și Cererile de prefinantare/rambursare/plata, după caz. 
(6) Partenerul 1 este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de prefinanțare/rambursare/plata și de verificarea cheltuielilor efectuate de 

către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 
(7) Partenerul 2 va înainta Partenerului 1 toate documentele justificative necesare pentru elaborarea cererilor de prefinantare/ rambursare/ plata/ rapoartelor de 

progres lunar, etc. 
(8) Partenerul 1 va înainta AM cererile de prefinantare/rambursare/plata, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor 

legale incidente și ale contractului de finanțare. 
(9)  Partenerii sunt obligati să deschidă conturi bancare dedicate Proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 
(10)  Partenerii sunt obligati să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor 

referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 
(11)  Partenerii se vor consulta cu regularitate, fiecare având obligatia de a îl informa pe celălalt despre progresul în implementarea Proiectului şi de a furniza 

copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(12) Partenerul 1 se va asigura că propunerile pentru modificări ale Proiectului care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui 

partener vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înaintea de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 
(13) Partenerii vor asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică care le revin, conform legislatiei în vigoare. 
(14) Partenerul 1 este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/rambursare/ plată către AM, conform prevederilor Contractului de finanţare. 
(15) Partenerii sunt responsabili, potrivit legii și prezentului Protocol de colaborare, în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate, de neregulile identificate 

în cadrul Proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele fiecaruia sau al amandurora de către Autoritatea de Management (AM). 
(16) În raporturile dintre părţi, fiecare parte răspunde doar pentru realizarea activităţilor ce îi revin şi niciuna dintre părţi nu este în niciun fel răspunzătoare 

pentru activităţile realizate sau nerealizate de cealaltă parte.  
(17) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate, 

în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea 
oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a Proiectului, oricare intervine ultima.  

(18) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a Contractului de finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, Partenerul 1 are 
obligația de a transmite Partnerului 2 câte o copie a acestor documente. 

(19) Partenerul 2 va preda Partenerului 1 documentatiile tehnico-economice elaborate pentru proiectul de investiții cu toate avizele și acordurile necesare (în faza 
elaborare SF), prin încheierea în condițiile legii a unui proces-verbal de predare-primire în acest sens. 

(20) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin realizarea documentațiilor aferente proiectului de investiții și solicitarea 
la rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  

(21) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 
evitării dublei finanțări.  

(22) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca 
urmare a verificărilor de management. 

(23) Partenerul 2 va aplica masurile necesare de eliminare a eventualelor riscuri ce ar putea interveni pe parcursul elaborarii documentatiilor tehnico-economice. 
 
Art. 8. Plăți 

(1) Plăţile pentru Proiect vor fi făcute atât de către Partenerul 1, cât și de către Partenerul 2, din conturile deschise dedicate Proiectului și în limita bugetului 
alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către Beneficiar/Parteneri vor fi rambursate de către AM POIM pe baza documentelor justificative prezentate, în condițiile stabilite 
în Contractul de finanțare. 
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Art. 9. Achiziții aferente Proiectului  

(1) Achiziţiile de orice fel din cadrul Proiectului vor fi făcute de către Parteneri sau de către fiecare membru al Protocolului conform Cererii de finanțare, cu 
respectarea legislației privind achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM și/sau alte organisme abilitate. 

 
Art. 10. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a 
Proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(2) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin POIM,  pe o perioadă de 5 ani de la 
finalizarea Proiectului. 

(3) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin Proiect, 
din documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost 
finanţat Proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul Proiectului finanţat prin 
fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală). 

 
Art. 11. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului Protocol de colaborare convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul 
implementării Proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze 
informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Protocol de colaborare. 

(2) Prin excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter confidențial: 
a) Denumirea Proiectului, denumirea completă a beneficiarului, data de începere și cea de finalizare ale Proiectului, datele de contact – minimum o adresă 
de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa Proiectului; locul de implementare a Proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă Proiectul 
include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul Proiectului; 
b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor 
eligibile ale Proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 
c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai Proiectului; 
d) informații privind resursele umane din cadrul Proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru; 
e) rezultatele estimate și cele realizate ale Proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 
f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul Proiectului, precum și obiectul contractului, 
valoarea acestuia și plățile efectuate; 
g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor Proiectului – informații conform contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 
h) Prezentul Protocol de colaborare reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 
primite în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului  European și al Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE. 

 
Art. 12. Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Protocolului de colaborare, 
care împiedică executarea în tot sau în parte a Protocolului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, 
pandemie. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența 
situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 
(5)  Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va 

suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 
(6)  Executarea Protocolului de colaborare va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia 

drepturile ce se cuvin părților. 
(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Protocol de colaborare pe o perioadă mai mare de 3 luni, 

părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau 
încetare a Protocolului. 

 
Art. 13. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Protocol de colaborare i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta. 
(2) Pe durata prezentului Protocol de colaborare, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând 

interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Protocol de 
colaborare, cu respectarea legii aplicabile. 

 
Art. 14. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în 
scris ulterior, prin adresa oficială. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Protocol de colaborare sau în legătură cu acesta, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi 
soluţionate de instanţele competente. 

 
Art.15. Interpretare 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Protocol de colaborare, dar care este definit în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare, va 
avea înțelesul prevăzut în aceste documente. 

(2) În prezentul Protocol de colaborare, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde 
acest lucru este permis de context. 

(3) Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod deosebit. 
(4) În prezentul Protocol de colaborare, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta 

amendat.  
În prezentul Protocol de colaborare, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului Protocol. 
Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, …………………………, în trei exemplare identice, semnat, de fiecare parte. 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

PREŞEDINTE 

COSTEL FOTEA 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE 

DIRECTOR GENERAL 

CRISTIAN PISTOL 

Director Direcţia Tehnică, 
Gabriel BUDESCU 

 
Director Direcţia Economică şi Financiară, 

Ionuţ MASALA 
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Director Direcţia Juridică 
Andrei FILIPESCU 

Şef Departament Avizare 
Valeriu Zanfir 

Viza pentru legalitate, 
Şef Departament Obţinere Finanţări, 

Cristina AMARAZEANU 
 

HOTĂRÂREA NR. 22 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
„Executarea unui puţ forat la adâncimea de 150 m. pentru suplimentarea surselor de alimentare cu apă a Unităţii Medico - 
Sociale Găneşti, localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.397/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
„Executarea unui puţ forat la adâncimea de 150 m. pentru suplimentarea surselor de alimentare cu apă a Unităţii Medico - 
Sociale Găneşti, localitatea Găneşti, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi” cu valoarea totală a investiţiei de 244.141,15 lei 
(inclusiv TVA), din care C+M 124.021,80 lei (inclusiv TVA), potrivit anexei parte integrantă la hotărâre. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 
ANEXĂ 

 
În Unitatea Medico–Socială Găneşti sunt trataţi pacienţi cu afecţiuni psihice grave. Având în vederea că aceşti pacienţi sunt internaţi cu caracter permanent, şi având în 
vedere şi numeroasele cereri de internare în această unitate, a fost necesară extinderea capacităţii de cazare a UMS Găneşti prin construirea unui corp de clădire nou cu 
o capacitate de 50 de locuri. Prin extinderea capacităţii de cazare şi modernizarea vechilor pavilioane se impune ca necesitate mărirea capacităţii sursei actuale de apă 
(de la 4,97mc/h la 20,13mc/h, conform unui studiu hidrologic preliminar). 
În acest sens se propune executarea unui foraj de explorare – exploatare de cca 150 m. adâncime care se preconizează că ar putea furniza un debit de 4,21l/s (15,16l/s).  
Valoarea totală a investiţiei de  244.141,15 lei (inclusiv TVA), din care: C+M:  124.021,80 lei (inclusiv TVA). 

 

HOTĂRÂREA NR. 23 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Amenajare Spații de Creație Plastică și Expozițională în Aer Liber 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.396/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico-economici şi proiectul tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Amenajare Spații de Creație Plastică și Expozițională  în  Aer Liber cu valoarea totală  a  investiţiei de 7.526.769,54 lei inclusiv 
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 TVA, din care C+M 6.547.438,89 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 
ANEXĂ 

 
Conceptul de realizare a spațiului de creație este axat în două direcții: pe de o parte, redefinirea fizică a spațiului a Muzeului de Artă Vizuală prin amenajarea spațiului 
de expunere și creație în aer liber, pe de altă parte, reorganizarea instituției și diversificarea funcțională în scopul asigurării coabitării sustenabile a modurilor de 
folosință complementare. Lucrarea va contribui la o mai bună valorificare a fondului muzeistic și la o mai bună vizibilitate a facilității. Vor fi încurajate activități 
adiționale, precum cercetarea, activități culturale, rezistență artistică și comerțul, în colaborare cu  parteneri locali sau internaționali în scopul măririi numărului de 
vizitatori și a veniturilor instituției. 
Situl va fi gestionat de administratorul Muzeului de Artă Vizuală, care va încuraja colaborarea cu sectoarele asociate, cum ar fi sectorul creativ, turismul și comerțul. 
Principalul scop al acțiunii este crearea unei platforme culturale locale comunitare la nivel de oraș și regiune, care va mobiliza comunitatea culturală, va crea noi 
parteneriate axate pe cultură și creativitate, și va contribui la o mai bună incluziune a diferitelor comunități. 
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea totală a investiţiei de 7.526.769,54 lei (inclusiv TVA), din care C+M 6.547.438,89 lei (inclusiv TVA).             
 

HOTĂRÂREA NR. 24 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea proiectului tehnic şi a documentaţiei de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Construire 
Pavilion Pediatrie şi Modernizare Spital Orășenesc Tg. Bujor” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.525/26.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă proiectul tehnic şi documentaţia de execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie 
„Construire Pavilion Pediatrie și Modernizare Spital Orășenesc Tg. Bujor” Galați, cu valoarea totală a investiţiei de 
5.112.348,86 lei inclusiv TVA, din care C+M  3.335.655,87 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 
ANEXĂ 

 
Proiectul a obținut finanțare prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova ENI 2014—2020, Obiectivul tematic 8 – Provocări comune în 
domeniul siguranței și al securității, Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate, proiectul „Health in Good Hands-Bigger 
Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania-Republic of Moldova” („Sănătatea pe mâini bune – Spitale mai mari, îngrijire mai bună și 
cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România – Republica Moldova”). 
Clădirea propusă va avea în componență spații specifice activităților de sănătate cu regim de înălțime parter. 
Lucrările de bază vor cuprinde: 
- construcția clădirii; 
- realizarea finisajelor interioare; 
- realizarea finisajelor exterioare; 
- realizarea circulațiilor pietonale; 
- realizarea instalațiilor interioare și exterioare inclusiv preluarea apelor meteorice prin jgheaburi și burlane.  
Ținând cont de creșterile semnificative ale materialelor din anul 2021 a fost necesară actualizarea prețurilor, studiul de fezabilitate fiind elaborat în anul 2018.   
Principalii indicatori tehnico–economici sunt: valoarea totală a investiţiei 5.112.348,86 lei inclusiv TVA, din care C+M 3.335.655,87 lei inclusiv TVA.                     
 

HOTĂRÂREA NR. 25 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în proiectul tehnic şi în detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 
Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ 255)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.393/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
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Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84/23.04.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea - 
Măstăcani - DN 26 (DJ 255)”; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor  tehnico–economici prevăzuți în proiectul tehnic și în detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea - 
Măstăcani - DN 26 (DJ 255)”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 66.834.737,98 lei (inclusiv TVA) din care 
C+M este de 61.738.798,95 lei  (inclusiv TVA). 

 
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 84/23.04.2019 privind aprobarea proiectului tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea - Măstăcani - DN 26 (DJ 255)”. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 26 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în proiectul tehnic şi în detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localitățile Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrărești–Viile–Fîrțănești–Foltești (DJ 242)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.392/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 48/30.03.2018 privind aprobarea proiectului tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi–
Tg. Bujor–Umbrărești–Viile–Fîrțănești–Foltești (DJ 242)”;   

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor  tehnico–economici prevăzuți în proiectul tehnic și în detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 
Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrărești–Viile–Fîrțănești–Foltești (DJ 242)”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 
71.701.953,70 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 63.071.210,17 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 48/30.03.2018 privind aprobarea proiectului tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrărești–Viile–Fîrțănești–Foltești (DJ 
242)”. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
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HOTĂRÂREA NR. 27 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în proiectul tehnic şi în detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între 
localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.394/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 50/30.03.2018 privind aprobarea proiectului tehnic privind 

realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - 
Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea indicatorilor  tehnico–economici prevăzuți în proiectul tehnic și în detaliile de execuție 
privind realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile 
Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - Smârdan (DJ 251)”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este 
de 65.619.187,61 lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 61.812.645,52 lei  (inclusiv TVA). 

 
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galaţi nr. 50/30.03.2018 privind aprobarea proiectului tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca - Valea Mărului – Cudalbi - Slobozia Conachi - 
Smârdan (DJ 251)”. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
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HOTĂRÂREA NR. 28 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza 
administrativ–teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022—2023 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.854/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 12854/18.11.2021 către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 13917/08.12.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Galaţi sub nr. 12854/09.12.2021 ce conţine avizul conform privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul special 
(preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ–teritorială a judeţului Galaţi, pentru anul școlar 
2022—2023; 

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (1), (2) şi (2
1
) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, 
precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 
2022—2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5511/2021; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe 
raza administrativ–teritorială a judeţului Galaţi pentru anul școlar 2022—2023, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
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ANEXĂ 

 
REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ 

 
ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT – SPECIAL (PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL) 

 
REȚEA EXISTENTĂ 2021—2022 REȚEA PROPUSĂ 2022—2023 

Obs 
Nr. 

crt. 
Jud. Localitatea 

Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de învățământ 

cu personalitate juridică-Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Denumirea unității de învățământ 

fără  personalitate juridică  

(arondată)-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Nr . 

crt. 
Jud. 

Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de 

învățământ cu personalitate 

juridică-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Denumirea unității de 

învățământ fără  personalitate 

juridică  (arondată)-Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri 

de învățământ 

1 GL GALATI Urban SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALA "EMIL 

GARLEANU" Str.Garii nr.66, 

Galati, tel.0236413166, e-mail: 

scgarleanu@yahoo.com, PRE, 

PRI, GIM, PROF/SPE               

  1 GL Urban SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALA "EMIL 

GARLEANU" Str.Garii nr.66, 

Galati, tel.0236413166, e-mail: 

scgarleanu@yahoo.com, PRE, 

PRI, GIM, PROF/SPE             

    

    GALATI Urban   SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALA "P.P.NEVEANU" 

Str.Regiment 11 Siret nr.7 bis, 

Galati, tel.0236433777, e-mail: 

scoalasurzi2005@yahoo.com, 

PRE, PRI, GIM, PROF/SPE  

    Urban   SCOALA PROFESIONALA 

SPECIALA 

"P.P.NEVEANU" 

Str.Regiment 11 Siret nr.7 bis, 

Galati, tel.0236433777, e-mail: 

scoalasurzi2005@yahoo.com, 

PRE, PRI, GIM, PROF/SPE  

  

2 GL GALATI Urban SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN 

PUFAN" Str.1 Dec.1918 NR.25, 

Galati, tel.0236465679, e-mail: 

c_pufan2005@yahoo.com, PRE, 

PRI, GIM/SPE                

  2 GL Urban SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN 

PUFAN" Str.1 Dec.1918 

NR.25, Galati, tel.0236465679, 

e-mail: 

c_pufan2005@yahoo.com, 

PRE, PRI, GIM/SPE                

    

    GALATI Urban   SCOALA GIMNAZIALA 

"SFINTII APOSTOLI PETRU 

SI PAVEL" Str.Traian nr.252, 

Galati, tel.0236479407, PRI, GIM                                    

    Urban   SCOALA GIMNAZIALA 

"SFINTII APOSTOLI 

PETRU SI PAVEL" 

Str.Traian nr.252, Galati, 

tel.0236479407, PRI, GIM                                    

  

3 GL TECUCI Urban SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN 

PAUNESCU" Str.Victoriei 

nr.33, Tecuci, Judetul Galati, 

tel.0236820265, e-mail: 

scsptec@yahoo.com, PRI, 

GIM/SPE   

  3 GL Urban SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN 

PAUNESCU" Str.Victoriei 

nr.33, Tecuci, Judetul Galati, 

tel.0236820265, e-mail: 

scsptec@yahoo.com, PRI, 

GIM/SPE   
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HOTĂRÂREA NR. 29 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ–teritorială a 
judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2022—2023 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.853/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 12853/18.11.2021 către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Ministerului Educaţiei și Cercetării nr. 35368/22.12.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean 

Galaţi sub nr. 12853/29.12.2021 ce conţine avizul conform privind organizarea reţelei şcolare pentru învăţământul special liceal 
şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a Judeţului Galaţi pentrul anul şcolar 2022-2023; 

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (1), (2) şi (2
1
) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 24 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar de stat, evidența efectivelor de antepreșcolari/preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, 
precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 
2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5511/2021; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (5) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ–teritorială 
a judeţului Galaţi pentru anul 2022—2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
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ANEXĂ 
 

REŢEAUA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ 
 ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT – SPECIAL  

 
 

REȚEA EXISTENTĂ 2021—2022 REȚEA PROPUSĂ 2022—2023 

Obs 
Nr. 

crt. 
Jud. Localitatea 

Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de învățământ 

cu personalitate juridică-Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Denumirea unității de învățământ 

fără personalitate juridică  

(arondată)-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Nr . 

crt. 
Jud. 

Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de 

învățământ cu personalitate 

juridică-Adresa Nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Denumirea unității de 

învățământ fără personalitate 

juridică  (arondată)-Adresa 

Nr. telefon/fax/e-mail/niveluri 

de învățământ 

1 GL GALATI Urban LICEUL TEHNOLOGIC 

“SIMION MEHEDINŢI” 

Str.N.Bălcescu nr.19, Galaţi, 

tel.0236415201, 

sc_prof_integrat@yahoo.co.uk 

LIC, PROF, POS/SPE 

  1 GL Urban LICEUL TEHNOLOGIC 

“SIMION MEHEDINŢI” 

Str.N.Bălcescu nr.19, Galaţi, 

tel.0236415201, 

sc_prof_integrat@yahoo.co.uk 

LIC, PROF, POS/SPE 

    

 

mailto:sc_prof_integrat@yahoo.co.uk
mailto:sc_prof_integrat@yahoo.co.uk
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HOTĂRÂREA NR. 30 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2022 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de 
Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați 
diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 470/2021 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru 
consumurile colective din unitățile sanitare publice 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 895/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați nr. 336/10.01.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 895/11.01.2022; 
Având în vedere adresa Spitalului de Pneumoftiziologie Galați nr. 419/11.01.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Galați sub nr. 914/11.01.2022; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului  nr. 470/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 429/2008 

privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice; 
Având în vedere art. 166 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. c) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se majorează nivelul alocației de hrană în anul 2022 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de 
Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați 
COVID-19, de la 16 lei/bolnav internat/zi la 17,60 lei/bolnav internat/zi similar pentru bolnavii TBC și HIV/SIDA adulți, 
respectiv de la 15 lei/bolnav internat/zi pentru copii la 16 lei/bolnav internat/zi pentru copii. 

 
Art.2. Sumele necesare acestor majorări vor fi suportate din bugetul propriu al unității administrativ–teritoriale județul 

Galați. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului 

de Pneumoftiziologie Galați. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 

 

HOTĂRÂREA NR. 31 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea modalităţii de acordare a unui stimulent financiar care să susţină decizia unei familii de a adopta 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.538/20.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 65413/07.12.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 13538/08.12.2022;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, cu modificările şi completările  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (5) lit. b)  din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modalitatea de acordare a unui stimulent financiar care să susţină decizia unei familii de adopta, 
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
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ANEXĂ 
Modalitatea de acordare a unui stimulent financiar care să susţină decizia unei familii de a adopta 

 

ART. 1 (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu 
un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se acordă, la cerere, suma de 200 de lei/zi/persoană. 
(2) Perioada pentru care se acordă suma prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică.  
ART. 2 Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de maximum 
45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică. 
ART. 3 Pentru a beneficia de stimulentul financiar adoptatorul/familia adoptatoare cu domiciliul în judeţul Galaţi depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi cerere însoţită de documente justificative ale cheltuielilor de transport şi cazare realizate în cadrul procedurii de potrivire practică cu un copil 
cu domiciliul în alt judeţ. 
ART. 4 Stimulentul financiar se acordă în cazul adopţiilor încuviinţate conform procedurii adopţiei interne şi nu se aplică în cazul persoanelor care adoptă copilul 
soţului. 
 

HOTĂRÂREA NR. 32 

din 31 ianuarie 2022 

 
privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 
2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.346/21.01.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al resurselor umane, 
sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Procesul–verbal (Raport) final nr. 1346/20.01.2022 al Comisiei de concurs de proiecte de 

management pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 
Angheluţă” Galaţi; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (5) lit. d) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru perioada februarie 2022 – februarie 
2025 pentru Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, prevăzut în Procesul–verbal (Raport) final nr. 
1346/20.01.2022 al Comisiei de concurs. 

 
Art.2. Se aprobă proiectul de management câştigător pentru perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 
 
Art.3. Între Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi Managerul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan 

Angheluţă” Galaţi, domnul LUPOAE Paul, va fi încheiat un contract de management pe o perioada de 3 ani (februarie 2022 – 
februarie 2025). 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi şi d-lui 

LUPOAE Paul, câştigător al concursului de proiecte de management perioada februarie 2022 – februarie 2025 pentru 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi. 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                                        Publicată astăzi, 4 februarie 2022 
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PROIECT DE MANAGEMENT PENTRU 

MANAGEMENTUL COMPLEXULUI MUZEAL DE 

ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI 
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PROIECT DE MANAGEMENT PENTRU MANAGEMENTUL COMPLEXULUI 

MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” GALAŢI 

Perioada februarie 2022- februarie 2025 

 

A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia 

publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional 

existent 

 

            Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi (CMŞNG) este o 

instituţie publică de cultură şi cercetare, permanentă, ce ȋşi desfăşoară activitatea în municipiul 

Galați, reședință a județului Galați. sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Galaţi. 

Complexitatea specificului de activitate ȋn domeniul ştiinţelor naturale conferă acestei instituţii 

o misiune extrem de atractivă ce este completată  de interactivitatea permanentă cu grupurile 

ţintă şi de colaborările cu organizaţiile şi instituţiile locale şi regionale. 

  

1. Instituții, organizații, grupuri informale (analiza factorilor interesați) care se adresează 

aceleiași comunități  

          În judeţul Galaţi funcţionează numeroase instituţii culturale şi de învăţământ, care 

desfăşoară activităţi de conservare a patrimoniului muzeal, activităţi educaţionale şi 

expozitionale.  

           Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi (CMŞNG)   face parte 

din familia instituţiilor culturale şi va trebui să contribuie, la dezvoltarea proiectelor cultural-

educative ale administraţiei publice locale şi centrale realizând activităţi în comun cu: Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Galaţi, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul de Istorie “Paul 

Păltănea”,  Muzeul de Artă Vizuală, Biblioteca ”V. A. Urechia” precum şi cu instituţii de 

învăţământ ce ţin de autorităţile locale şi judeţene. 

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări). 

           Pentru a realiza o analiză SWOT cât mai relevantă au fost luate ȋn calcul mai multe 

aspecte: modernizarea/dezvoltarea infrastructurii şi ȋmbogăţirea patrimoniului, diversificarea 

activităţilor educaţionale şi a proiectelor de cercetare,  dezvoltarea de proiecte expoziţionale şi 

satisfacerea exigenţelor comunităţii, identificarea şi atragerea unor surse noi de finanţare. 

Aceste aspecte au fost detaliate ȋn subcapitolele 2.1, 2.2, 2.3, şi 2.4. 
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2.1. Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii şi ȋmbogăţirea patrimoniului 

 

Puncte tari Puncte slabe 

Importanţă patrimonială: colecţii de 

plante, spaţii moderne ȋn secţia Zoo, 

colecţii de peşti vii (acvarii), observator 

astronomic competitiv, patrimoniu muzeal 

ȋn conservare (fauna, flora). 

Grădina Botanică pe o suprafaţă de 

180.000 m2 ȋn mijlocul oraşului Galaţi. 

Grădina Zoologică ȋn Pădurea Gârboavele 

(ecosistem natural). 

Nefinalizarea/reabilitarea unor spaţii 

(Grup Gospodăresc Botanic, Herbar, 

laboratoare de conservare, spaţii primate, 

ţarc cabaline, etc.). 

Lipsa achiziţiilor de material dendrologic. 

Reparaţii şi modernizări la Planetariu. 

Modernizări ȋn spaţiul vizitabil- Acvariu 

(panouri electronice-informative). 

Lipsa/modernizarea unor căi de acces 

pietonale ȋn incinta grădinii botanice (alei 

construite din 1994) şi grădina zoologică. 

Lipsa sistemului automat de irigaţie. 

Oportunităţi Ameninţări 

Prioritizarea Managementului pe 

investiţiile ȋn derulare (Complex SERE-

„Clădire  Didactică pentru plante 

tropicale”; Expoziţia permanentă secţia 

Muzeu-„Spaţiu expoziţional permanent -

zona pescarească Prut-Dunare”)-asistenţă 

de specialitate. 

Dotarea minimală a unui cabinet veterinar 

Completarea colecţiilor ştiinţifice cu 

material biologic din ecosistemele 

naturale şi antropice (deplasari de 

identificare-determinare şi colectare). 

Asigurarea consumurilor pentru servicii 

de utilităţi (electric) din sisteme 

regenerabile (surse fotovoltaice). 

 

Lipsa fondurilor pentru continuarea 

investiţiilor ȋncepute. 

Lipsa personalului calificat pentru 

identificarea, ȋmbogăţirea şi conservarea 

patrimoniului muzeal (muzeografi, 

conservatori, muncitori). 
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2.2. Diversificarea activităţilor educaţionale şi a proiectelor de cercetare 

Puncte tari Puncte slabe 

Expertiză ȋn domeniul ştiinţelor naturale. 

Biobază pentru activităţi practice cu elevi 

şi studenţi. 

Proiecte/teme de cercetare ȋn parteneriat 

cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

(licenţe, disertaţii, doctorat, postdoctorat) 

Tradiţie ȋn derularea activităţilor 

educaţionale (program „Hortus”- peste 20 

ani). 

Colaborări internaţionale: Astroclubul 

„Călin Popovici”  ȋn cadrul programului 

educațional al Compartimentului 

Planetariu/Observator astronomic- şi 

International Astronomical Search 

Collaboration (aparținând de NASA) și 

GAM Astronomers Without Borders 

Asteroid Search Campaign- descoperire 

asteroizi- nume provizoriu 2021 GR62.  

Catalog Internaţional„Delectus Seminum”  

 

Rezultate obţinute pe diferite teme de 

cercetare nevalorificate ȋn publicaţii 

naţionale şi internaţionale, cu factor de 

impact (după caz). 

Promovarea şi susţinerea tinerilor 

pasionaţi (elevi/studenţi) ȋn dezvoltarea 

cunoştinţelor de ecologie şi protecţia 

mediului. 

Dezvoltarea voluntariatului pe grupe de 

vârstă. 

Oportunităţi Ameninţări 

Difersificarea proiectelor educaţionale şi 

colaborări naţionale pe teme de 

conservare a biodiversităţii. 

Finalizarea spaţiului didactic din Sera. 

Dezvoltarea laboratorului Grădinii 

Botanice cu aparatură ȋn vederea realizării 

analizelor de sol şi prelucrării primare a 

materialului vegetal studiat 

(boli/dăunatori). 

Participare  ȋn acordul de colaborare dintre 

Consiliul Judeţean Galaţi  şi Univ. 

Lipsa interesului practic (activităţi 

horticole, deplasări tematice, etc.) al unor 

categorii de vârstă ȋn favoarea 

tehnologiilor informatice. 

Subfinanţarea deplasărilor de 

documentare. 



5 
 

„Dunărea de Jos” Galaţi -2021 privind 

„Testarea unor extracte din plante cu efect 

benefic ȋn produsele dermatocosmetice” 

(proiecte de cercetare ştiinţifică). 

Afilierea la organisme profesionale 

internaţionale-BGCI. 

Deplasări de documentare la muzee din 

ţară şi  Europa. 

 

 

2.3. Dezvoltarea de proiecte expoziţionale şi satisfacerea exigenţelor comunităţii 

Puncte tari Puncte slabe 

Experienţă ȋn organizarea evenimentelor 

expoziţionale (peste 25 ani). 

Dezvoltarea şi derularea proiectelor 

expoziţionale permanente şi temporare 

ȋmpreună cu parteneri din ţară (muzee, 

ONG-uri, instituţii de invăţământ, etc.). 

Promovarea proiectelor pe baza 

criteriului:  calitate. 

Gamă diversă  de vizitatori.  

 

Resurse umane insuficiente pentru 

implementarea proiectelor. 

Reorganizarea secţiilor şi acoperirea 

posturilor cheie ȋn dezvoltarea proiectelor 

expoziţionale. 

 

Oportunităţi Ameninţări 

Finalizarea spaţiilor expoziţionale din 

incinta Serei şi clădire Muzeu. 

Promovarea proiectelor expoziţionale ȋn 

mediul on-line (dezvoltarea site-ului 

instituţiei/secţii -info reactualizare). 

Participarea personalului la pregătirea 

profesională continuă (cursuri, stagii, etc.) 

şi la forme post universitare 

(masterat/doctorat). 

Lipsa fondurilor pentru amenajarea 

spaţiilor expoziţionale şi mentenanţă. 
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2.4. Identificarea şi atragerea unor surse noi de finanţare 

Puncte tari Puncte slabe 

Credibilitate şi experienţă ȋn 

implementarea unor proiecte din alte surse 

de finanţare decât cele bugetate, cum ar fi: 

Grădina Senzorială, Botanică Distractivă, 

sector Mini-roze, etc. 

Experţi pe domenii de activitate: biologie, 

acvacultură, horticultură, silvicultură, 

astronomie. 

Lipsa unui birou specializat ȋn atragerea 

de fonduri nerambursabile. 

Subfinanţarea proiectelor implementate 

anterior. 

Colaborări restrânse cu mediul privat ȋn 

vederea finanţării unor proiecte la nivel de 

instituţie.  

Oportunităţi Ameninţări 

Înfiinţare ONG ȋn vederea atragerii de 

fonduri nerambursabile pe diferite 

programe (proiecte cultural-educative). 

Accesarea unor fonduri noi pe programe 

ce pot aduce finanţarea unor proiecte de 

infrastructură şi conservarea 

patrimoniului. 

Obţinerea de donaţii din partea instituţiilor 

private. 

Fluctuaţia personalului calificat datorită 

nivelul redus al remuneraţiei. 

Competiţii de proiecte. 

 

3.  Analiza imaginii existente a instituției și propuneri pentru îmbunătățirea acesteia.  

           Din analiza activităţii instituţiei, realizată ȋn baza rezultatelor interne şi externe, a 

cerinţelor Caietului de Obiective al  CMŞNG şi a experienţei proprii se desprind următoarele 

concluzii:  

• instituţia deţine şi conservă colecţii patrimoniale importante ȋn toate secţiile din 

subordine; 

• activităţile şi proiectele educaţionale derulate acoperă o arie de interes ȋn domeniul 

ştiinţelor naturii pentru publicul larg din municipiul şi judeţul Galaţi; 

• colaborările şi parteneriatele interinstituţionale se desfăşoară   la nivel naţional  şi  

internaţional; 

• proiectele expoziţionale permanente, temporare şi itinerante sunt ȋntr-o dinamică 

continuă; 
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• expertiza specialiştilor şi biobaza instituţiei oferă oportunităţi de cercetare ştiinţifică la 

un nivel ridicat; 

• prioritizarea activităţii de Management trebuie direcţionată pe investiţiile ȋn derulare, ce 

vor aduce „plus valoare”: „Clădire  Didactică pentru plante tropicale”; „Spaţiu 

expoziţional permanent -zona pescarească Prut-Dunare”, invesţiii implementate de 

Consiliul Judeţean Galaţi; 

• deplasările ȋn teren pentru completarea colecţiilor ştiinţifice cu material biologic din 

ecosistemele naturale şi antropice trebuie  sa fie programate şi permanentizate; 

• site-ul instituţiei nu exprimă multitudinea de evenimente educaţionale şi expoziţionale 

pe secţii; 

• herbarul, laboratoarele, ţarcurile pentru animale, vestiarele muncitorilor, cabinetul 

veterinar, caile de acces pentru vizitatori (alei) au nevoie de reabilitări/modernizări; 

• acoperirea posturilor vacante (specialişti, muncitori, personal tehnic) este obligatorie 

pentru funcţionarea, dezvoltarea şi eficientizarea activităţii instituţiei; 

• strategia de personal vizează ȋmbunătaţirea permanentă a performanţelor individuale şi 

clarificarea atribuţiilor fiecărui angajat; 

• gestionarea echilibrată a fondurilor alocate poate asigura o mentenanţă eficientă a 

spaţiilor destinate publicului vizitator. 

 

     4.  Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, 

cercetări, alte surse de informare)  

             Beneficiarii programelor cultural-educative derulate ȋn CMŞNG sunt de două categorii: 

cu taxă şi fără taxă. Cei din prima categorie depăşesc 120.000, ȋn fiecare an, cu precizarea ca 

biletele achiziţionate sunt: pentru adulţi, 6 lei şi pentru copii peste 5 

ani/elevi/studenţi/pensionari , 1,5 lei. În categoria fără taxă numărul vizitatorilor este de peste 

25.000 şi beneficiază copiii de până la 5 ani şi persoanele cu dizabilităţi. O reactualizare a 

tarifelor de vizitare este necesară ţinând cont de nivelul crescător al  cheltuielilor cu ȋntreţinerea 

spaţiilor vizitabile. De asemenea, este nevoie de realizarea unor studii sociologice destinate 

identificării nevoilor culturale ale publicului vizitator ȋn funcţie de care instituţia ȋşi va adapta 

oferta culturală pe termen scurt, mediu şi lung. 

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției pe termen scurt/mediu.  

         Grupurile ţintă, beneficiari ai programelor instituţiei sunt, ȋn general, reprezentate de 

publicul larg, iubitor de ştiinţele naturii, de  preşcolari şi elevi (implicaţi direct ȋn proiectele 

educaţionale ale instituţiei), de cadrele didactice  din instituţiile de ȋnvăţământ ale 

municipiului şi judeţului Galaţi, cât şi din judeţele ȋnvecinate (Tulcea, Brăila, Vrancea. 
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Prezenţa Universităţii „Dunărea de Jos” şi a Universităţii „Danubius” ȋn Galaţi aduce un 

aport, anual, considerabil de vizitatori  din rândul studenţilor (peste 15.000) şi din rândul  

profesorilor universitari/delegaţiilor/turiştilor (peste 10.000). 

6. Profilul beneficiarului actual 

       Studiile de marketing privind identificarea modalităţilor de atragere a publicului vizitator 

sunt puţine ȋn ultimii doi ani (2020-2021), datorită situaţiei internaţionale privind pandemia-

COVID 19. Totuşi, publicul vizitator actual este  reprezentat, ȋn special, de preşcolari, elevi, 

studenţi, cadre didactice. CMŞNG prin spaţiile deschise pentru vizitare (grădina botanică, 

grădina zoologică) nu a dus lipsă de vizitatori pe toată perioada restricţiilor, cu respectarea 

strictă a recomandărilor şi măsurilor privind  prevenirea răspandirii noului coronavirus (SARS-

CoV-2) reglementate la nivel central şi local. Totuşi, se impune creşterea numărului de 

vizitatori virtuali prin punerea la dispoziţie a unor materiale video ce ar putea fi accesate şi 

vizionate ȋn condiţii speciale (pandemie) pe site-ul instituţiei. 

 

B. Analiza activității instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia           

1. Analiza programelor și a proiectelor instituției.  

          Analiza activităţii instituţiei a fost realizată pe baza programelor şi proiectelor 

instituţiei ce au inclus expoziţii temporare, proiecte educaţionale, 

conferinţe/simpozioane/workshop-uri, după cum urmează: 

1.1-secţia muzeu- expoziţii temporare, 28 din care: 13/2019, 6/2020, 9/2021 

                            -proiecte educaţionale, 33 din care: 27/2019, 5/2020, 1/2021 

                            -conferinţe/simpozioane/workshop-uri, 8 din care: 6/2019, 1/2020, 1/2021 

1.2-secţia acvariu- expoziţii temporare, 11 din care: 5/2019, 3/2020, 3/2021 

                            -proiecte educaţionale, 2 din care: 0/2019, 1/2020, 1/2021 

                            -conferinţe/simpozioane/workshop-uri, 4 din care: 3/2019, 0/2020, 1/2021 

1.3- compartiment Planetariu/Observator astronomic 

                            -proiecte educaţionale, 25 din care: 14/2019, 6/2020, 5/2021 

                            -conferinţe/simpozioane/workshop-uri, 7 din care: 4/2019, 1/2020, 2/2021 

1.4- compartiment compartimentul Relaţii Publice, Educaţie, Informatizare 

                            -proiecte educaţionale, 15 din care: 10/2019, 4/2020, 1/2021 

1.5-secţia Grădina Botanică 

                            - expoziţii temporare, 7 din care: 7/2019, 0/2020, 0/2021 

                            -proiecte educaţionale, 15 din care: 8/2019, 4/2020, 3/2021 

                            -conferinţe/simpozioane/workshop-uri, 3 din care: 3/2019, 0/2020, 0/2021 
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2. Concluzii  

          Din analiza activităţii instituţiei, realizată ȋn decursul a trei ani, 2019-2020-2021, pe baza 

programelor şi proiectelor implementate rezultă un număr de 155 evenimente muzeale: 100 ȋn 

anul 2019, 31  ȋn anul 2020 şi 24  ȋn anul 2021. Numărul diminuat al programelor şi proiectelor 

din anii 2020 respectiv 2021 este datorat  restricţiilor  şi măsurilor privind  prevenirea 

răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) reglementate la nivel central şi local. De 

asemenea, trebuie subliniat faptul că ȋn secţiile Grădina Botanică, Grădina Zoologică  şi 

Acvariu activităţile privind ȋntreţinerea şi conservarea patrimoniului viu din expoziţiile 

permanente au avut continuitate. 

2.1. Reformularea mesajului, după caz;  

            Sloganul: „Ştiinţă şi cultură ȋn natură”  defineşte misiunea CMŞNG, considerată o 

instituţie de cultură reprezentativă prin valoarea actuală şi potenţialul pe plan naţional şi 

internaţional. 

      2.2. Descrierea principalelor direcții pentru îndeplinirea misiunii.  

      CMŞNG este o instituţie publică de cultură ce vizează trei direcţii principale de activitate: 

patrimonială, cultural-educaţională  şi de cercetare ştiinţifică. Realizarea acestor direcţii 

presupune evidenţierea patrimoniului propriu ȋn rândul publicului larg, iubitor de natură, prin 

implementarea şi diversificarea unor programe şi proiecte culturale. 

       Principalele direcţii propuse pentru ȋndeplinirea misiunii muzeale sunt următoarele: 

➢ reabilitarea/modernizarea infrastructurii muzeale (spaţii expoziţionale, laboratoare, săli 

didactice,  Planetariu, trasee de vizitare, spaţii peisagistice, etc.), identificarea unor 

soluţii tehnico-economice (energii regenerabile) şi/sau reconfigurarea spaţiilor 

administrative; 

➢ completarea numărului de specialişti, cu tineri, pe domenii specifice de activitate; 

➢ reactualizarea inventarului patrimonial; 

➢ continuarea diversificării şi ȋnnoirii colecţiilor (din ecosisteme naturale); 

➢ modernizarea şi eficientizarea activităţilor de conservare a patrimoniului muzeal; 

➢ susţinerea implementării proiectelor ȋn derulare: „Clădire  Didactică pentru plante 

tropicale”,  „Spaţiu expoziţional permanent -zona pescarească Prut-Dunare”; 

➢ organizarea evenimentelor tradiţionale; 

➢ dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii similare din ţară; 

➢ noi abordări ȋn cadrul expoziţiilor florale; 
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➢ dezvoltarea programelor educaţionale,  cu predilecţie pe aplicaţiile practice destinate 

elevilor/studenţilor dar şi atragerea altor categorii de persoane preocupate de 

cunoaşterea şi ocrotirea naturii; 

➢ organizarea de evenimente ştiinţifice şi/sau participarea la diferite simpozioane ce vor 

permite diseminarea rezultatelor obţinute, prezentarea contribuţiilor proprii şi implicit 

consolidarea imaginii instituţiei; 

➢ abordări interdisciplinare de actualitate ȋn domeniul ştiinţelor naturii (conservare in situ 

şi ex situ); 

➢ direcţiile de acţiune şi măsurile propuse ȋn Proiectul de Management sunt corelate cu 

priorităţile identificate ȋn parteneriatele, programele şi proiectele derulate de Consiliul 

Judeţean Galaţi. 

 

C. Analiza organizării instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare, 

după caz.  

      1. Analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente.  

           CMŞNG este o instituţie publică de cultură şi cercetare, permanentă, de importanţă 

judeţeană, aflată sub autoritatea administrativă a Consiliului Judeţean Galaţi, sub coordonarea 

ştiinţifică a Ministerului Culturii, ȋn conformitate cu prevederile Legii Muzeelor şi colecţiilor 

publice nr. 311/2003 şi a Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional 

mobil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea instituţiei este 

asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi şi din venituri proprii, iar activitatea acesteea 

se desfăşoară ȋn conformitate cu legislaţia română ȋn vigoare şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare aprobat prin Hotărârea nr. 328/29.10.2009. 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

         Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei nu a fost reactualizat din anul 

2009. Prin urmare, sunt necesare modificări şi completări ȋn cele nouă capitole şi ȋn special, ȋn 

terminologia utilizată şi/sau ȋn structura organizatorică stipulată ȋn capitolul III, unde poziţia de 

manager a instituţiei nu se regăseşte.  Alte propuneri privind reglementările interne ale 

instituţiei ce necesită reactualizări, sunt: Regulamentul de Ordine Interioară, Organigrama şi 

Statul de Funcţii, Fişele de Post ale personalului. Prin actualizarea constantă a regulamentului 

de ordine interioară şi de funcţionare al instituţiei se urmăreşte creşterea capacităţii de adaptare 

a acesteia la schimbările şi provocările aduse de realităţile momentului şi societăţii 

contemporane. 
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3. Analiza capacității instituționale din punctul de vedere al resursei umane proprii 

și/sau externalizate  

       În urma analizei resurselor umane ȋncadrate la  CMŞNG au fost constatate următoarele: 

-secţia Grădina Botanică: posturi vacante de muncitori floricultori; personal de specialitate 

insuficient pentru derularea activităţilor de conservare a patrimoniului; lipsa posturilor de 

cercetător ştiinţific. Sunt contractate servicii de ȋntreţinere spaţii verzi (muncitori 

necalificaţi); 

-secţia Grădina Zoologică: posturi vacante (muncitor, tractorist, administrator, 

conservator); lipsă personal de specialitate (inginer zootehnist, medic veterinar). Sunt 

contractate servicii veterinare-externe de specialitate şi servicii de ȋntreţinere spaţii verzi 

(muncitori necalificaţi); 

-secţia Acvariu: posturi vacante (conservatori), lipsă post şef secţie; 

-secţia Muzeu: posturi vacante (conservatori),  lipsa posturilor de cercetător ştiinţific; 

-serviciul Administrativ: posturi vacante (instalator, şofer, şef serviciu), lipsa unor posturi 

(tâmplar, pictor); 

              Conform Organigramei şi Statului de Funcţii numărul total de personal este de 83, 

din care, 4 directori, 3 alte funcţii de conducere (şef secţie, şef serviciu) şi 76 funcţii de 

execuţie. La momentul analizei capacităţii instituţionale din punct de vedere al resursei 

umane proprii, posturile vacante neocupate sunt ȋn număr de 15.  

4. Propuneri de reorganizare şi eficientizare a Organigramei şi Statului de funcţii 

         Principalele propuneri de modificare a Organigramei şi Statului de funcţii au drept scop 

următoarele: transformare posturi ȋn vederea susţinerii proiectelor ȋn derulare; recrutarea de 

personal calificat ȋn vederea acoperirii posturilor vacante; reconfigurarea secţiei Grădina 

Botanică prin adăugarea serviciului tehnic-administrativ; reformulare servicii/departamente 

(ȋnfiinţare Serviciu Achiziţii publice-Resurse umane-Salarizare); reconfigurare/subordonare 

ierarhică. Aceste propuneri vor contribui  la o coordonare ierarhică optimă din punct de vedere 

administrativ şi la o derulare eficientă a programelor şi proiectelor instituţiei. De asemenea 

ȋnfiinţarea şi funcţionarea Consiliului Administrativ şi a Consiliului Ştiinţific vor sprijini 

managerul ȋn procesul de luare a deciziilor. 

5. Analiza capacității instituționale din punct de vedere al spațiilor și patrimoniului 

instituției, propuneri de îmbunătățire 

            CMŞNG deţine spaţii destinate personalului (birouri, vestiare), spaţii expoziţionale 

temporare, seră de lucru (250 m2), sală conferinţă, săli pentru activităţi didactice, depozite 

ştiinţifice, magazin de suveniruri,  garderobă, magazii, etc. Pentru o evaluare cât mai relevantă 
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a capacităţii existente şi o abordare a unor propuneri de ȋmbunătăţire punctuale sunt prezentate 

ȋn continuare toate secţiile/departamentele din structura muzeului. 

           5.1.secţia Gradina Botanica  

          Grădina Botanică  din cadrul CMŞNG este cea mai tânără grădină botanică din 

România, cu o istorie de numai 27 ani, ce adăposteşte colecţii documentate de plante vii şi 

conservate (cca. 80.000 exemplare din 1300 taxoni).  Conform Strategiei de Conservare a 

Grădinilor Botanice (B.G.C.I. 2015), grădinile botanice sunt definite de următoarele 

caracteristici: existenţa unei baze ştiinţifice a colecţiilor; responsabilitate şi angajare pe 

termen lung pentru menţinerea unor colecţii; documentare corespunzatoare a unor colecţii; 

monitorizarea plantelor din colecţii, etichetarea corespunzătoarea plantelor; accesibilitate 

pentru public; comunicarea informaţiilor către alte grădini botanice; schimb de seminţe sau 

alt material vegetal; efectuarea de cercetări ştiinţifice asupra plantelor din colecţii; 

menţinerea unor programe de cercetare ȋn domeniul taxonomiei vegetale. În acest context 

misiunea Grădinii Botanice Galaţi este: didactică, ştiinţifică, de conservare a diversităţii 

vegetale, de educaţie ecologică, de turism şi recreere. 

        Începând cu anul 2019, Consiliul Judeţean Galaţi vine ȋn sprijinul Grădinii Botanice 

Galaţi cu un proiect grandios „Clădire  Didactică pentru plante tropicale”, proiect aflat ȋn 

curs de implementare ce va aduce „plus valoare” instituţiei. 

        Propunerile pentru dezvoltarea Grădinii Botanice Galaţi vizează creşterea vizibilităţii 

instituţiei, crearea unui mediu de cercetare competitiv pe plan naţional şi internaţional, 

valorificarea informaţiilor ȋn plan expoziţional şi  gestionarea responsabilă a patrimoniului 

vegetal. 

          5.2.secţia Grădina Zoologică Gârboavele  

         Grădina Zoologică Gârboavele  organizată pe cca. 14 ha, deţine o colecţie variată de 

specii de  mamifere şi păsări, dintr-o multitudine de regiuni geografice ale lumii (Europa, 

Asia, Africa), adăpostite ȋn spaţii special construite. Propunerile de ȋmbunătăţire sunt axate 

pe investiţii, reparaţii adăposturi şi clădiri, dotări,  asigurarea diversificată a hranei şi 

activităţi de promovare.  

               5.3.Compartiment Planetariu - Observator Astronomic 

          Proiecția de planetariu fulldome se conturează ca act cultural și educațional major, ca 

actor social și economic matur contemporan. Planetariul reprezintă un instrument util în 

educaţia prin astronomie şi poate fi utilizat la implementarea diferitelor programe educaţionale 

de astronomie la care participă în prezent foarte mulţi elevi din judeţul Galaţi. În acest context, 

pentru realizarea în continuare a obiectivelor specifice se impune achiziţia unui nou sistem de 
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proiecţie de planetariu performant, instalație de climatizare necesară asigurării unei proiecţii de 

calitate, dar şi achiziţia a 35 de scaune speciale pentru sala de proiecţie. 

             5.4.secţia Muzeu 

     Secţia Muzeu din cadrul CMŞNG gestionează colecţiile de Entomologie, Malacologie, 

Ornitologie, Mamifere, Amfibieni şi Reptile, Minerale şi Roci, Paleontologie. Cu sprijinul 

financiar al Consiliului Judeţean Galaţi ȋncepând cu anul 2022, ȋn cadrul secţiei Muzeu  se 

implementează proiectul „Spaţiu expoziţional permanent -zona pescarească Prut-Dunare”. 

Acest proiect, necesar unei instituţii muzeale, va aduce un aport substanţial de cunoaştere 

folosind tehnologiile moderne de expunere, pe baza videoproiecţiilor şi sistemelor de sunet cu 

efecte speciale. 

           5.5. secţia Acvariu 

       Expoziția publică vie a Acvariului este organizată pe principiul conștientizării publicului 

în legătură cu periclitatea animalelor acvatice și a habitatelor lor și necesitatea conservării 

durabile a acestora. Propunerile de ȋmbunătăţire presupun scoaterea din funcțiune a sistemului 

actual de iluminare a acvariilor publice (aproape nefuncțional, uzat fizic și moral în grad 

avansat) și montajul unui sistem nou economic, durabil, proiectat corespunzător cerințelor 

peștilor privind cantitatea și calitatea luminii pe unitatea de volum şi optimizarea sistemului de 

aclimatizare în ariile tehnologice. 

6. Viziunea proprie asupra  managementului instituţional  

          Pentru implementarea unui management instituţional coerent şi eficient pe termen scurt, 

mediu şi lung este nevoie de abordarea a două direcţii: strategia de personal şi strategia 

programelor de conservare durabilă a patrimoniului şi a proiectelor culturale, educative şi de 

cercetare.  Strategia de personal a instituţiei vizează eficientizarea activităţii personalului şi 

ȋmbunătăţirea performanţelor ȋn procesul de formare continuă şi schimburi de bune practici cu 

instituţii similare din ţară şi străinătate şi nu  ȋn ultimul rând recrutarea de personal tânăr 

calificat. Efectele la nivelul factorului uman pot contribui la creşterea gradului de 

responsabilitate ȋn luarea deciziilor, stimularea iniţiativelor pentru elaborarea proiectelor şi  

asigurarea unui climat organizaţional adecvat. Strategia programelor cultural -educative va 

urmări organizarea evenimentelor dedicate comunităţii, creşterea calităţii şi accesibilităţii unor 

categorii largi de vizitatori ȋn scopul cunoaşterii, educării şi recreării. 

       Candidez la acest concurs cu dorinţa că ȋmpreună cu, conducerea executivă şi echipele din 

secţiile şi departamentele instituţiei, să valorizez prin noi abordări potenţialul remarcabil al 

patrimoniului existent, să iniţiez dezvoltarea colecţiilor ştiinţifice şi implementarea unor noi 

proiecte şi să dovedesc disponibilitatea necondiţionată pentru atingerea obiectivelor şi 

realizarea programelor şi proiectelor propuse. 
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D. Analiza situației economico-financiare a instituției  

       Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei a fost realizată pentru perioada 2019, 

2020 şi 2021. 

1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz 

1.1. bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii)  

        Bugetul de venituri este analizat pe categorii de venituri şi prezentat  ȋn Tabel 1. Conform 

datelor obţinute ȋn anul 2019 veniturile totale au cumulat suma de 9752 Mii lei, fiind valoarea 

cea mai ridicată faţă de următorii ani. Scăderea numărului de vizitatori şi nivelul subvenţiilor 

din anii 2020 respectiv 2021 au influenţat  diminuarea veniturilor obţinute. De asemenea 

bugetul de cheltuieli (Tabel 2) a ȋnregistrat o scădere ȋntre anii 2019-2020-2021, cel mai 

probabil situaţia naţională şi globală (pandemia cu SARS-CoV-2) au determinat aceste 

rezultate. 

           Tabel 1- Buget-venituri 

Nr.crt. Categorii Anul 2019 

Mii lei 

Anul 2020 

Mii lei 

Anul 2021 

Mii lei 

1. TOTAL VENITURI, din care: 

1.a. venituri proprii, din care  

1.a.1. venituri din activitatea de bază  

1.a.2. surse atrase  

1.a.3. alte venituri proprii  

1.b. subvenții/alocații  

1.c. alte venituri  

9.752 

 

646 

 

 

 

9106 

9.268 

 

617 

 

 

 

8.651 

8.040 

 

604 

 

 

 

7.436 

 

1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri și servicii din care: cheltuieli de întreținere, 

colaboratori; cheltuieli de capital) este prezentat ȋn Tabel 2. 

       

  Tabel 2- Buget-cheltuieli 

Nr.crt. Categorii Anul 2019 

Mii lei 

Anul 2020 

Mii lei 

Anul 2021 

Mii lei 

1. TOTAL CHELTUIELI, din care:  

2.a. Cheltuieli de personal, din care  

2.a.1. Cheltuieli cu salariile  

2.a.2. Alte cheltuieli de personal  

2.b. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care  

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte  

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii  

2.b.3. Cheltuieli pentru reparații curente  

2.b.4. Cheltuieli de întreținere  

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  

2.c. Cheltuieli de capital   

Proiecte din FEN* 

9.752 

3.776 

 

 

4.274 

 

 

 

 

50 

1.014 

638 

9.268 

4.276 

 

 

4.678 

 

 

 

 

60 

254 

- 

 

8.040 

3.800 

 

 

3.849 

 

 

 

 

80 

311 

- 

 

*FEN-Fonduri Europene Nerambursabile 
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2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate și, după caz, realizate) în 

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate 

cu informații solicitate/obținute de la instituție  

         

          Pentru perioada 2019-2020-2021 au fost implementate un număr de 155 proiecte (Tabel 

3) realizate de către toate secţiile şi departamentele instituţiei. Devizul estimat pe fiecare 

program a fost realizat, conform datelor puse la dispoziţie de conducerea instituţiei. 

Tabel 3. Analiza comparativă a cheltuielilor pe programe/proiecte 

 

Nr.crt. 

 

Programul/ proiectul 

Devizul 

estimat 

lei 

Devizul 

realizat 

lei 

Observaţii 

comentarii 

concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Anul 

2019 

Programe =3 

Proiecte = 100 

116000  116000 100 

proiecte/2019 

 

31 

proiecte/2020 

 

24 

proiecte/2021 

Anul 

2020 

Programe =3 

Proiecte = 31 

6000 6000 

Anul 

2021 

Programe =3 

Proiecte = 24 

5000 5000 

 

Total 

Programe =9 

Proiecte = 155 

127000 127000 

 
 
 

3. soluții și propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituției 

3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției (în funcție 

de tipurile de produse/servicii oferite de instituțiile de cultură - spectacole, expoziții, servicii 

infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum și pe categorii de bilete/tarife 

practicate: preț întreg/preț redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menționarea 

celorlalte facilități practicate  

       Analiza numărului de vizitatori şi veniturile obţinute din vânzarea biletelor ȋn perioada 

2019-2020-2021 este prezentată ȋn Tabel 4 şi Tabel 5. Putem constata o scădere a numărului de 

vizitatori ȋn anul 2020 faţă de anul 2019 (cu 35,7%) dar, o creştere ȋn anul 2021 comparativ cu 

anul 2020 cu 33,4%. Prin urmare, restricţiile şi măsurile privind  prevenirea răspândirii noului 

coronavirus (SARS-CoV-2) reglementate la nivel central şi local au influentat ȋn mod direct 

numărul vizitatorilor şi implicit veniturile obţinute din vânzarea  biletelor. Totuşi, sumele totale 

obţinute ȋn anul 2021 au fost mai mari şi datorită numărului de vizitatori din categoria adulţi ce 

au crescut semnificativ faţă de anii precedenţi. 
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            Tabel 4- Număr vizitatori cu taxă/fără taxă 

 

Categorii/locaţii 

Muzeu, Grădina Botanică, Acvariu, 

Planetariu, Grădina Zoologică 

 

Anul 2019 

 

 

Anul 2020 

 

 

Anul 2021 

 

număr vizitatori 

Vizitatori 

cu taxă 

Adulţi 66.183 52.300 82.000 

Copii 62.505 30.500 50.200 

Vizitatori 

fără taxă 

 

Adulţi/Copii 

 

34.800 

 

22.300 

 

25.600 

                   Total            163.488 105.100 157.800 

 

            Tabel 5- Venituri din vânzarea biletelor 

 

Categorii/locaţii 

Muzeu, Grădina Botanică, Acvariu, 

Planetariu, Grădina Zoologică 

 

Anul 2019 

 

 

Anul 2020 

 

 

Anul 2021 

 

venituri (lei) 

adulţi/copii 

                   Total            522.579 359.500 567.300 

 

3.2.analiza veniturilor proprii realizate din alte activități ale instituției  

       Din taxele pentru cununii civile şi taxe foto (ȋn cadrul secţiei Grădina Botanică) au fost 

obţinute următoarele venituri: 71.570 lei/2019, 20.180 lei/2020 şi 42.100 lei/2021. La acestea 

se adaugă venituri din chirii: 23.071 lei/2019, 5.884 lei/2020 şi 12.164 lei/2021. Se impune o 

analiză şi o reactualizare a taxelor şi tarifelor aplicate la nivelul instituţiei ceea ce ar putea duce 

la o creştere a veniturilor (ex. modificare tarif inchiriere sală polivalentă de la 250 lei la 350 lei; 

taxă ceremonie nuntă de la 400 la 450 lei ). 

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorități publice locale;  

            Nu este cazul 

4. Soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în 

totalul veniturilor 

            Pentru creşterea veniturilor instituţiei propun ȋnfiinţarea unui ONG pe profilul activităţii 

(ştiinţe naturale) ce va putea atrage surse de finanţare noi, din:  programe iniţiate de instituţii 

private şi/sau fundaţii, sponsorizări, donaţii (2% din impozitul pe venit) sau alte bunuri 

materiale. 

4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor  

        Ponderea cheltuielilor cu personalul (Tabel 6) a avut un caracter crescător, cuprins ȋntre 

38,7% şi 47,2 % ȋn decursul a trei ani (2019-2020-2021) pe fondul scăderii cheltuielilor anuale 

totale. Procentul de 47,2% poate fi atribuit reglementărilor din Legea 153/2017  privind 

majorarea treptată a salariului de bază.  

 



17 
 

           Tabel 6- Analiza cheltuielior de personal raportat la cheltuielile  totale 

Anul Total cheltuieli 

Mii lei 

Cheltuieli personal 

Mii lei 

Pondere 

% 

2019 9.752 3.776 38,7 

2020 9.268 4.276 46,1 

2021 8.040 3.800 47,2 

 

4.2.analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total 

         Ponderea cheltuielilor de capital (Tabel 7) este cuprinsă ȋntre 10,4% şi 2,7% din totalul 

cheltuielilor. Lipsa lucrarilor de modernizare a activelor fizice din instituţia muzeală a fost 

remarcată pe toată perioada analizată.  

           Tabel 7- Analiza cheltuielior de capital raportat la cheltuielile totale 

Anul Total cheltuieli 

Mii lei 

Cheltuieli de capital 

Mii lei 

Pondere 

% 

2019 9.752 1.014 10,4 

2020 9.268 254 2,7 

2021 8.040 311 3,8 

 

4.3.analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenție/alocație  

        Gradul de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţiile acordate ȋn perioada 2019-

2020-2021 a fost integral (100%), cuprins ȋntre 3776 Mii lei şi 4276 Mii lei (Tabel 6). 

4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile);  

Nu este cazul 

4.5. Cheltuieli pe beneficiar, din care:  

a) din subvenție (Tabel 8) 

                   Tabel 8- Pondere cheltuieli/beneficiar din subvenţie 

Tip cheltuiala Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

pondere 

Cheltuieli pe beneficiar din 

subvenţie 

 

55,7 % 

 

82,3% 

 

47,1% 

 

b) din venituri proprii (Tabel 9)  

                   Tabel 9- Pondere cheltuieli/beneficiar din venituri proprii 

Tip cheltuiala Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 

pondere 

Cheltuieli pe beneficiar din 

venituri proprii 

 

3,9% 

 

5,8% 

 

3,8% 

 

      Din analiza cheltuielilor pe beneficiar (Tabel 8, Tabel 9) rezultă o creştere substanţială a 

ponderii ȋn anul 2020, atât din subvenţie ( cu 26,6 % faţă de 2019) cât şi din veniturile proprii 

(cu 1,9 % faţă de 2019). Acest fapt se datorează scăderii numărului de vizitatori ai CMŞNG. 
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E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a 

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, conform 

sarcinilor formulate de autoritate  

Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:  

1. Viziune  

       Viziunea strategică a CMŞNG se va orienta către o analiză mai atentă a satisfacţiei 

beneficiarului final: publicul vizitator. În acest sens, este nevoie de: analiza sociologică 

dedicata publicului vizitator;  modernizarea infrastructurii expoziţionale, pregătirea permanentă 

a personalului, punerea ȋn valoare a patrimoniului propriu şi nu ȋn ultimul rând creşterea calităţii 

serviciilor culturale oferite.  

2. Misiune 

            Misiunea de bază a CMŞNG constă ȋn identificarea, colectarea, achiziţionarea, 

conservarea, cercetarea şi valorificarea ştiinţifică şi expoziţională a biodiversităţii ȋn scopul 

conservării şi protejării patrimoniului cultural naţional şi universal. 

3. Obiective (generale și specifice) 

         Obiectivele generale,  definite ȋn concordanţă cu misiunea unei instituţii de cultură,  

urmăresc dezvoltarea procesului educaţional ȋn rândul comunităţilor, prin abordări creative şi 

comprehensive, prin modalităţi directe şi indirecte de  cunoaştere a capitalului natural autohton 

şi universal. Obiectivele specifice sunt strâns legate de misiunea de bază a CMŞNG şi vizează 

asigurarea continuităţii unor direcţii de acţiune specifice instituţiei,  prin asumarea unor noi 

abordări ce vor  urmări adaptarea acestora la cerinţele actuale ale comunităţii. În sinteză pot fi 

enumerate astfel: 

➢ promovarea evenimentelor muzeale prin punerea ȋn valoare a patrimoniului propriu; 

➢ ȋmbogăţirea patrimoniului muzeal prin mijloace caracteristice: colectare din mediul 

natural, obţinere donaţii, schimburi, achiziţii; 

➢ punerea ȋn valoare a  colecţiilor ȋn vederea diversificării proiectelor educaţionale (pentru 

elevi/studenţi); 

➢ informarea şi educaţia ecologică a publicului; 

➢ dezvoltarea colaborărilor interinstituţionale, naţionale şi internaţionale; 

➢ evaluarea/completarea patrimoniului instituţiei  şi obţinerea  statutului de muzeu 

regional/naţional; 

4. Strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management  

      Strategia culturală pentru perioada februarie 2022- februarie 2025 se va axa pe următoarele 

direcţii: 
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• asigurarea continuităţii şi diversificarea programelor şi proiectelor 

educaţionale/expoziţionale şi de cercetare; 

• reevaluarea şi reinventarierea electronică a patrimoniului muzeal: crearea condiţiilor 

specifice de conservare durabilă (spaţiu Herbar, depozite ştiinţifice) şi realizarea unor 

baze de date pe secţii; 

• evaluarea şi clasarea patrimoniului din categoria Tezaur şi Fond; 

• managementul strategic al resurselor umane  pe termen scurt, mediu şi lung (pregătire 

continuă personal existent/recrutare personal tânăr). Este obligatorie existenţa unui 

mediu intern profesional, dinamic, capabil să susţină activităţile de funcţionare şi 

dezvoltare a unui muzeu; 

• armonizarea proiectelor educaţionale şi expoziţionale cu cerinţele publicului vizitator; 

• asistenţă de specialitate permanentă pe toată perioada de implementare a proiectelor 

finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi: „Clădire  Didactică pentru plante tropicale”,  

„Spaţiu expoziţional permanent -zona pescarească Prut-Dunare”; 

• ȋntocmire şi implementare proiecte de ambientare peisagistică ȋn zona Serei (exterior şi 

interior):  alei de circulaţie, luciu de apă, podeţe, introducere material dendro-floricol 

specific, amestecuri substrat (achizitie aparatură laborator, analize specifice); 

• activităţi de dezvoltare şi identificare a  unor surse noi de ȋmbogăţire a patrimoniului 

(donaţii, colaborări, parteneriate);  

• dezvoltare parteneriate cu ONG-uri, colaborări cu producători privaţi  (achiziţie soiuri 

noi de roze omologate ȋn România); 

• iniţierea şi derularea unor colaborări noi cu cadrele didactice şi studenţii Universităţii 

Dunărea de Jos Galaţi- Facultatea de Ştiinţe şi Mediu (ex. licenţe/disertaţii/expoziţii 

comune; Terarii cu plante ȋn medii controlate); 

• afilierea  instituţiei la organismele nationale şi internaţionale profesionale (Botanic 

Gardens Conservation International-B.G.C.I.; Asociaţia Amicii Rozelor Cluj, etc); 

• modernizarea infrastructurii ȋn secţiile Grădina Botanică şi Grădina Zoologică  

(reabilitare alei, introducere  sistem automat de irigaţii, reamenajare Grădina Japoneză, 

amenajare peisagistică ȋn zona  Grupului Administrativ Botanic, panouri indicatoare, 

instalare turnicheţi, automate de eliberare bilete, proiectarea şi construirea unei fântâni 

arteziene ȋn incinta instituţiei -intrare Poartă S); 
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• completarea colecţiilor dendro-floricole cu taxoni cu valoare ştiinţifică ȋn secţia Grădina 

Botanică; 

• ȋnfiinţare birou atragere fonduri de dezvoltare din programe naţionale şi/sau fonduri 

europene; 

• atragerea de surse alternative de finanţare, dezvoltare parteneriate public-public, public-

privat sau internaţionale;  

• participare  ȋn acordul de colaborare dintre Consiliul Judeţean Galaţi  şi Universitatea 

Dunărea de Jos Galaţi -2021,  privind   dezvoltarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică- 

„Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfaţă dermatologică- 

CIMCID”; 

• dezvoltarea activităţilor de voluntariat cu elevi/studenţi şi extinderea lor spre persoanele 

de vârsta a treia. 

5. Strategia și planul de marketing 

           Promovarea programelor cultural-educative din CMŞNG necesită o strategie de 

marketing ce va fi  adaptată permanent publicului vizitator de toate vârstele.  

            Principalele modalităţi de promovare sunt următoarele: 

• dezvoltarea paginii web a instituţiei (info-reactualizare cu toate evenimentele culturale; 

introducere link-uri pe secţii/departamente); 

• participare la emisiuni radio/TV ȋn vederea promovării evenimentelor culturale; 

• tipărirea şi vânzarea la punctele de acces ale instituţiei a unor hărţi orientative cu 

explicaţii minimale aferente obiectivelor de vizitare; 

• transmiterea unor comunicate de presa periodice; 

• introducerea abonamentelor de familie; 

• utilizarea contului de Facebook al institutiei cu reactualizări săptămânale; 

• dezvoltarea comunicării externe pe Tweeter şi Instagram; 

• promovarea rezultatelor ştiinţifice prin intermediul catalogului internaţional „Delectus 

Seminum”  cu apariţie anuală; 

• introducerea reclamelor publicitare (expoziţii temporare) pe mijloacele de transport ȋn 

comun; 

• contabilizarea accesărilor on-line pe site-ul muzeului şi analiza feedbackurilor. 

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management.  

        Programele culturale ale CMŞNG propuse pentru următorii trei ani sunt următoarele: 

expoziţii temporare/fotoexpoziţii; proiecte educaţionale; simpozioane, conferinţe, 

workshopuri. Expoziţiile temporare, ȋn număr de 18, se vor derula ȋn spaţiile speciale ale secţiei 
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Muzeu, ȋn sectia Acvariu şi secţia Grădina Botanică, pe baza unor tematici abordate de către 

specialiştii intituţiei, astfel ȋncât, elementele de noutate şi cunoaştere să primeze. Proiectele 

educaţionale (71 activităţi) au un rol important ȋn atragerea categoriilor de elevi/studenţi ce pot 

descoperi  curiozităţile naturii ȋnconjurătoare cu elemente de flora şi  faună şi nu ȋn ultimul rând 

tainele astronomiei. Conferinţele, simpozioanele şi workshopurile, ȋn număr de 26, vor aduce 

plus valoare ȋn relaţionarea cu instituţiile naţionale şi internaţionale de profil precum şi  ȋn 

diseminarea informaţiilor ştiinţifice acumulate. 

7. Proiectele din cadrul programelor 

      Proiectele din cadrul programelor culturale sunt detaliate ȋn Anexă (Tabel 11, Tabel 12, 

Tabel 13). 

      8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de 

management  

      CMŞNG poate desfăşura şi alte evenimente proprii sau ȋn parteneriat cu intituţii de profil la 

nivel local, regional, naţional. Ţinând cont de strategia fiecărei instituţii posibil partenere, 

proiectele comune nu pot fi contabilizate anterior ȋnsă unele se pot anticipa. Cele mai 

importante evenimente culturale ce ar putea  fi derulate ȋn următorii 3 ani sunt: 

➢ protocoale de colaborare cu şcoli/universităţi, pentru derularea unor proiecte, ȋn 

parteneriat, ȋn funcţie de programa şcolară  („Şcoala altfel”, proiecte tip „Erasmus”) 

➢ iniţierea şi participarea ȋn acţiuni comune cu instituţii de ȋnvăţământ locale pe teme de 

ecologie şi protecţia mediului; 

➢ parteneriate cu şcoli din mediul rural (acţiuni comune de plantări puieţi de „Ziua 

Internaţională a Pădurii”, „ziua Mediului”, etc.); 

➢ co-organizator conferinţe/simpozioane alături de  Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 

şi Universitatea Danubius Galaţi; 

➢ parteneriate/colaborări ȋn proiecte de cercetare ştiinţifică cu Universitatea Dunărea de 

Jos Galaţi; 

➢ activităţi de voluntariat cu elevi/studenţi ȋn incinta secţiei Grădina Botanică şi  Grădina 

Zoologică; 

➢ participarea la evenimente naţionale cu expoziţii itinerante; 

➢ colaborări naţionale  cu specialişti ȋn domeniul ştiinţelor naturale (iniţierea unor proiecte 

comune); 

➢ organizarea şi participarea la evenimente naţionale (ex. „Noaptea Muzeelor”). 
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F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a 

veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse     

1. Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe perioada managementului (Anexă-

Tabel 10) 

       Pentru realizarea proiectului de buget au fost luate ȋn calcul următoarele aspecte: 

fluctuaţia crescătoare a bunurilor şi serviciilor de pe piaţă; optimizarea şi prioritizarea 

cheltuielilor cu ȋntreţinerea spaţiilor vizitabile; diversificarea ofertei expoziţionale (conform 

noilor proiecte  ȋn implementare), asigurarea conservării durabile a patrimoniului şi a 

ȋmbogăţirii permanente. Proiectul de venituri şi cheltuieli propus va trebui analizat şi 

dezbătut cu specialiştii din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi ȋn vederea asigurării 

continuităţii şi dezvoltării   CMŞNG pentru perioada 2022-2025 dar şi pe termen lung. 

2.  Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului 

2.1. la sediu;  

     Implementarea celor două mari proiecte finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi, „Clădire  

Didactică pentru plante tropicale” şi „Spaţiu expoziţional permanent -zona pescarească Prut-

Dunare” şi iniţierea unor proiecte educaţionale şi expoziţionale noi,  vor influenţa creşterea 

numărului de vizitatori de la sediul instituţiei. 

      Numărul de beneficiari estimat pentru perioada de management este: 

-160.000 vizitatori, pentru primul an de management; 

-170.000 vizitatori, pentru al doilea an de management; 

-190.000 vizitatori pentru al treilea an de management. 

2.2. în afara sediului 

         În afara sediului, contabilizarea numărului de vizitatori pentru expoziţiile cu caracter 

temporar-itinerant este importantă dar dificil de estimat.  Din experienţa anilor trecuţi, 

vizitatorii participanţi ȋn cadrul expoziţiilor itinerante sunt de ordinul miilor. Relevanţa acestui 

tip de activitate este dată de creşterea vizibilităţii intituţiei şi atragerea categoriilor de vizitatori 

ca turişti. 

3.Programul minimal estimat pentru perioada de management  (Anexă: Tabel 11, Tabel 

12, Tabel 13) 

       Pentru realizarea programului minimal sunt propuse următoarele: 

-anul 2022: 6 expoziţii temporare/fotoexpoziţii; 23 proiecte educaţionale; 9 

conferinţe/simpozioane/workshopuri; 

-anul 2023: 6 expoziţii temporare/fotoexpoziţii; 24 proiecte educaţionale; 9 

conferinţe/simpozioane/workshopuri; 

-anul 2024 (până ȋn februarie 2025): 6 expoziţii temporare/fotoexpoziţii; 24 proiecte 

educaţionale; 8 conferinţe/simpozioane/workshopuri. 
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Anexă 

 

Tabel  10. Propuneri-Proiect venituri/cheltuieli 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 2022 

Mii lei 

Anul 2023 

Mii lei 

Anul 2024* 

Mii lei 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 TOTAL VENITURI, din 

care:  

1.a. venituri proprii, din 

care  

1.a.1. venituri din 

activitatea de bază  

1.a.2. surse atrase  

1.a.3. alte venituri proprii  

1.b. subvenții/alocații  

1.c. alte venituri  

9.500 

 

660 

 

660 

 

 

 

8.840 

10.458 

 

895 

 

895 

 

 

 

9.563 

11.604 

 

895 

 

895 

 

 

 

10.709 

2 TOTAL CHELTUIELI, din 

care:  

2.a. Cheltuieli de personal, 

din care  

2.a.1. Cheltuieli cu salariile  

2.a.2. Alte cheltuieli de 

personal  

2.b. Cheltuieli cu bunuri și 

servicii, din care  

2.b.1. Cheltuieli pentru 

proiecte  

2.b.2. Cheltuieli cu 

colaboratorii  

2.b.3. Cheltuieli pentru 

reparații curente  

2.b.4. Cheltuieli de 

întreținere  

2.b.5. Alte cheltuieli cu 

bunuri și servicii  

2.c. Cheltuieli de capital  

9.610 

 

4.540 

 

4.540 

 

 

4.728 

 

 

110 

 

 

122 

 

2.860 

 

1.636 

 

342 

10.588 

 

4.540 

 

4.540 

 

 

5.672 

 

 

130 

 

 

146 

 

3.432 

 

1.964 

 

376 

11.744 

 

4.540 

 

4.540 

 

 

6.790 

 

 

140 

 

 

175 

 

4.118 

 

2.357 

 

414 

 

*Notă: Proiectul de buget pe anul 2024 cuprinde totalul (venituri/cheltuieli) până ȋn luna 

februarie 2025  
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Tabel 11. Program minimal propus (februarie 2022-februarie 2025) 

Nr 

.crt. 

Program Scurtă 

descriere a 

programului 

Nr. proiecte 

ȋn cadrul 

programului 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe 

program 

(lei) 

Primul an de management 

TOTAL 38 110.000 

1. Expoziţii 

temporare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expo cu 

caracter 

temporar 2022 

la sediul 

propriu 

1 „Dobrogea-

tărâmul dintre 

ape” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.000 

1 „Expo Flora-

Flori la malul 

Dunării” 

1 „Regina 

toamnei, 

crizantema”, 

1 „Fructe şi 

seminţe, 

roadele 

pământului” 

1 Microexpoziție 

interactivă 

„Sturionii din 

bazinul Mării 

Negre – relicte 

ponto-caspice 

periclitate” 

1 Microexpoziție 

„Migrația 

anghilei 

europene” 

2. Proiecte 

educaţionale 

Activităţi 

educaţionale  

cu elevi 

clasele I-VIII 

 

23 

 

conform  

Tabel 6 

 

15.000 

3. Conferinţe 

simpozioane 

workshopuri 

 

Organizator/ 

Participant 

 

9 

 

conform 

Tabel 7 

 

15.000 

Al doilea an de management 

Total 39 130.000 

1. Expoziţii 

temporare 

fotoexpoziţie 

2023 

1 „Homocromie 

și mimetism” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 „Expo Flora-

Flori la malul 

Dunării” 

1 „Regina 

toamnei, 

crizantema” 

1 „Fructe şi 

seminţe, 
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expo cu 

caracter 

temporar 2023 

la sediul 

propriu 

roadele 

pământului” 

 

90.000 

1 Microexpoziție 

interactivă 

„Sturionii din 

bazinul Mării 

Negre – relicte 

ponto-caspice 

periclitate” 

1 Microexpoziție 

„Migrația 

anghilei 

europene 

2. Proiecte 

educaţionale 

Activităţi 

educaţionale  

cu elevi 

clasele I-VIII 

 

24 

 

conform  

Tabel 6 

 

20.000 

3. Conferinţe 

simpozioane 

workshopuri 

 

Organizator/ 

Participant 

 

9 

 

conform  

Tabel 7 

 

20.000 

Al treilea an de management* 

Total 38 140.000 

1. Expoziţii 

temporare 

fotoexpoziţie 

2024 

1 „Homocromie 

și mimetism” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

expo cu 

caracter 

temporar 2024 

la sediul 

propriu 

1 „Expo Flora-

Flori la malul 

Dunării” 

1 „Regina 

toamnei, 

crizantema”, 

1 „Fructe şi 

seminţe, 

roadele 

pământului” 

1 Microexpoziție 

interactivă 

„Sturionii din 

bazinul Mării 

Negre – relicte 

ponto-caspice 

periclitate” 

1 Microexpoziție 

„Migrația 

anghilei 

europene” 

2. Proiecte 

educaţionale 

Activităţi 

educaţionale  

cu elevi 

clasele I-VIII 

 

24 

 

conform  

Tabel 6 

 

20.000 

3. Conferinţe 

simpozioane 

workshopuri 

 

Organizator/ 

Participant 

 

8 

 

conform 

Tabel 7 

 

20.000 
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*Notă: Programul minimal pe anul 2024 cuprinde totalul evenimentelor muzeale  până ȋn 

luna februarie 2025. 

 

 

Tabel 12- Descriere proiecte educaţionale-2022-2024 

Nr.crt. Numele proiectelor Anul 

2022 

Anul 

2023 

Anul 

2024* 

(01) (02) (03) (04) (05) 

1.secţia 

Muzeu 

“Fluturi migratori” DA DA DA 

„Păsări, cuiburi și 

ouă” 

DA DA DA 

„Migrația de toamnă a 

păsărilor” 

DA DA DA 

„Râul Prut sub lupă DA DA DA 

„Meseriile albinelor” DA DA DA 

„Atelierul poveștilor 

cristaline” 

DA DA DA 

„Plasticul – ucigaşul 

naturii” 

DA DA DA 

„Zoo-fantasticii” DA DA DA 

„Copilul isteț mănâncă 

sănătos” 

DA DA DA 

„Legendele lupilor” DA DA DA 

“Şcoala de vară de 

entomologie“ 

DA DA DA 

“Şcoala de vară de 

ornitologie“ 

DA DA DA 

2.Planetariu 

Observator 

Astroclubul “Călin 

Popovici” 

DA DA DA 

Şcoala de vară de 

astronomie “Priviţi 

cerul!” 

DA DA DA 

Şcoala de vară de 

astronomie „Micul 

Astronom prin 

Univers” 

DA DA DA 

,,Mărţişoare 

Astronomice” 

DA DA DA 

,,Vecina noastră, 

Lună” 

DA DA DA 

,,Sistemul Solar” DA DA DA 

,,BiblioAstronom” DA DA DA 

,,Citim împreună 

pentru a salva 

planeta!” 

DA DA DA 

“BiblioMărțișoare  

,,Astronomice” 

DA DA DA 
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3.secţia 

Grădina 

Botanică 

“Legumicultura 

urbana” 

DA DA DA 

„Hortus” - DA DA 

"Micul Botanist" DA DA DA 

 

*Notă: Proiectele educaţionale pe anul 2024 cuprind totalul evenimentelor muzeale  până ȋn 

luna februarie 2025. 

 

 

Tabel 13-Descriere Conferinţe/simpozioane/workshopuri 

Nr.crt. Organizator/Tema Anul 

2022 

Anul 

2023 

Anul 

2024* 

(01) (02) (03) (04) (05) 

1.sectia 

Muzeu 

Conferinţă 

internaţională Craiova 

“Muzeul şi cercetarea 

ştiintifică” 

DA DA DA 

Conferinta națională de 

pedagogie muzeală, 

organizata de Secția 

Științele Naturii din 

cadrul Muzeului 

Județean Tg. Mureș 

DA DA DA 

Simpozionul Științific 

Internaţional organizat 

de Complexul Muzeal 

de Științele Naturii Ion 

Borcea Bacău 

DA DA DA 

Simpozion 

internațional “Delta şi 

zonele umede 

“organizat de  Institutul 

Național de Cercetare 

și Dezvoltare Delta 

Dunarii Tulcea 

DA DA DA 

Simpozion 

Internațional de 

Ecologie organizat în 

Muntenegru 

DA DA DA 

2.Planetariu 

Observator 

Conferință și observații 

astronomice cu ocazia 

“Astronomy Day” 

DA DA DA 

Sesiunea Națională de 

Comunicări Științifice 

de la Muzeul “Vasile 

Pârvan” din Bârlad 

DA DA DA 

Conferință și observații 

astronomice cu 

DA - - 
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publicul. Eclipsă 

parţială de Soare (25 

octombrie 2022) 

Conferință și observații 

astronomice cu 

publicul. Eclipsă 

parțială de Lună (28 

octombrie 2023) 

- DA - 

3.secţia 

Grădina 

Botanică 

Simpozion anual 

Grădina Botanică „D. 

Brândză”Universitatea 

Bucureşti 

DA DA DA 

Simpozion 

Universitatea de 

Ştiinţele Vieţii Iaşi- 

Facultatea de 

Horticultură 

- DA DA 

 

*Notă: Programul conferinţelor/simpozioanelor/workshopurilor pe anul 2024 cuprinde totalul 

evenimentelor muzeale  până ȋn luna februarie 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


